
 

 

 

Bokslutskommuniké januari − december 2009 
 
ETT STARKT FJÄRDE KVARTAL 

� Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 35,6 (23,6) MSEK och för året till 105,0 (83,1) MSEK. 

� Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 0,7 (−12,9) MSEK 
och inklusive omstruktureringskostnader till -2,0 (-24,6) MSEK. Rörelseresultatet för året exklusive 
omstruktureringskostnader uppgick till -14,9 (-31,3) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader          
-17,6 (-41,9) MSEK. 

� Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,6 (−22,9) MSEK och för året till -18,5 (-68,9) MSEK. 

� Kassaflödet under kvartalet uppgick till -2,9 (-3,2) MSEK och soliditeten 31 december uppgick till 52 
(59) %. 

� Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet uppgick till -0,17 (−1,11) SEK och för året till -0,89 (-2,11). 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTENS UTGÅNG 

� Ortivus avyttrar sin nordamerikanska verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 11.5 miljoner USD (ca 83 
miljoner SEK). 

� Under januari tecknade Ortivus tillsammans med sin spanska partner Dextro Medica en order om att 
utrusta organisationen Baleares 061 med MobiMed om totalt 50 ambulanser. 

 

 

www.ortivus.com 
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VD har ordet 
 

Under 2009 har vi lagt stort fokus på försäljning av produkter och lösningar inom ramen för vår 

kärnverksamhet, dvs avancerade mobila och kliniska övervaknings- och beslutsstöd för den moderna 

sjukvården. Detta har resulterat i en omsättningsökning om 66 procent i våra enheter i Sverige och 

England. Samtidigt har vi arbetat ytterligare med att minska våra kostnader med genomförandet av 

ett besparingsprogram på ca 10 miljoner kronor, främst i den svenska verksamheten, vilket kommer 

att ge full effekt under 2010.  

 

Efter årsskiftet fullföljdes strategin att renodla verksamheten genom avyttring av det 

Nordamerikanska dotterbolaget. Det amerikanska bolaget, inriktat på utveckling och försäljning av 

administrativa system primärt för ambulanstransporter, såldes till amerikanska TriTech Systems. 

Affären ger oss möjlighet att med än större kraft fokusera på utveckling och försäljning av mobila 

beslutsstöd för sjukvården; ett område som sjukvårdsektorn i hela Europa uppvisar ett snabbt ökande 

intresse för i syfte att förbättra vårdutfallen men också effektiviteten i vårdprocessen. Med vår unika 

kombination av kliniskt kunnande och gedigna kunskap av utveckling av mobila IT-system, är vi 

speciellt väl rustade för att möta dessa uttalade krav och förväntningar från marknaden. Affären 

stärker Ortivus kassa med cirka 38 miljoner SEK och gör dessutom bolaget skuldfritt. 

 

Under året har satsningarna på forskning och utveckling fortsatt av båda produktområdena 

MobiMed och CoroNet. En ny version av MobiMed lanserades inom ramen för vårt ”Software 

Assurance”-program, med förbättrad funktionalitet och prestanda. Den nya versionen av CoroNet 

innehöll vidareutveckling av den trådlösa blåtandsövervakningen, och därmed förbättrad vårdsituation 

för såväl patient som vårdexpertis. Uppgraderingarna av båda produktområdena har mottagits 

mycket väl av marknaden och under året har ett antal viktiga affärer slutits, där följande kan nämnas; 

Västra Götaland tog under första kvartalet ett beslut om att installera MobiMed i sina ambulanser, 

med Falu lasarett och Helsingborgs lasarett slöts strategiska CoroNet-affärer samt befintliga kunder i 

England utökade sin installerade bas av ambulanser och därmed MobiMed. 

 

Under 2009 gjordes också en del förändringar av sälj- och marknadsfunktionen och dess 

arbetssätt. Dessutom förstärktes säljorganisationen med ytterligare kompetens.  Under året har vi 

också fortsatt arbetet med att utveckla och etablera strategiska samarbeten med ett antal utvalda 

partners i flera Europeiska länder, främst i Tyskland, England och Spanien. 

I tillägg tillträder Magnus Nordgren den 8 mars 2010 tjänsten som ny CFO för Ortivus. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Vi har många utmaningar framför oss och vi är fortfarande en bit ifrån en bevisad långsiktigt lönsam 

verksamhet. Men jag känner stor tillfredställelse med den plattform vi nu skapat i Ortivus och det 

gensvar vi fått från marknaden under 2009. Med våra avancerade produkter och tjänster inom mobil 

klinisk övervakning, med ett unikt kunnande om utveckling av kliniska IT-system, med en utökad 

marknads- och säljorganisation, och med stärkta finanser är vi nu väl rustade att ta nästa steg i att 

genomföra vår strategi, dvs att föra ut våra konkurrenskraftiga produkter och lösningar på den 

europeiska marknaden. 

 

 

 

Jan B Andersson 

CEO 

 

19 februari 2010 
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Bokslutskommuniké januari – december 
2009 
 
Omsättning och resultat fjärde kvartalet 2009 

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 35,6 (23,6) MSEK vilket innebär en 

ökning med 51%. Ökningen var främst hänförlig till högre omsättning i Sverige och USA. Då Ortivus 

agerar på en marknad där affärerna ofta har lång löptid och är projektbaserade, är en viss fluktuation 

mellan kvartalen att förvänta. 

 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2,0 (-24,6) MSEK. 

Rörelsekostnaderna för fjärde kvartalet uppgick till -27,7 (-40,5) MSEK. 

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,4 (-24,3) MSEK.  

 

Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -3,6 (-22,9) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie 

före och efter utspädning på -0,17 (-1,11) SEK. Förbättringen av finansnettot är främst hänförligt till 

lägre räntekostnader i koncernen. 

 

Omsättning och resultat helåret 2009 

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 105,0 (83,1) MSEK.  

I Norden ökade omsättningen med 8,8 MSEK och i England minskade omsättningen med  

1,3 MSEK, jämfört med föregående år. 

Omsättningsökningen i Nordamerika (11,0 MSEK) är huvudsakligen en effekt av 

valutakursförändringar. 

 

Koncernens bruttoresultat för helåret uppgick till 78,2 (60,6) MSEK.  

Bruttomarginalen är i stort sett oförändrad från 73 % till 74%. 

Koncernens rörelsekostnader för helåret uppgick till -95,9 (-102,4) MSEK. Minskningen är hänförlig till 

det besparingsprogram som infördes 2009. 

 

Koncernens rörelseresultat för året uppgick till -17,6 (-41,9) MSEK. Av- och nedskrivningar av  

immateriella anläggningstillgångar uppgick till -6,0 (-17,1) MSEK.   

Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och strukturreserver enligt tabell nedan uppgick till  

-14,9 (-31,3) MSEK, samt justerat för kurseffekter i Nordamerika till -13,9 (-26,6) MSEK. Kurseffekter i 

de nordamerikanska bolagen uppgår till 1,0 (-4,7) MSEK. 

 

Aktiverade utvecklingsutgifter under helåret, vilka främst härrörs till CoroNet, uppgick till 1,7 (8,2) 

MSEK.  

 

Resultat efter skatt för året uppgick till -18,5 (-43,7) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie före 

och efter utspädning på -0,89 (-2,11) SEK. Aktuell skatt är hänförlig till Nordamerika. Inga 

underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. Den Nordamerikanska verksamheten 

har inte redovisats som avvecklad verksamhet i denna rapport, då Styrelsen vid årsskiftet ännu inte 

hade tagit beslut om en avyttring av dotterbolaget. 
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MSEK jan–dec 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Extern omsättning 67,3 56,3 6,9 8,2 30,9 18,7 0,0 0,0 105,0 83,1

Intern omsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 5,7 -2,3 -5,7 0,0 0,0

Nettoomsättning 67,3 56,3 6,9 8,2 33,2 24,4 -2,3 -5,7 105,0 83,1

Rörelseresultat 16,6 -10,3 -0,7 -2,9 -33,6 -28,7 0,0 -0,1 -17,6 -41,9

Rörelseresultat exkl 
nedskrivningar & 
strukturreserver 17,7 1,4 -0,7 -2,9 -32,0 -29,8 0,0 -0,1 -14,9 -31,3

KoncernenNordamerika Europa exkl Norden Norden & Övriga länder Elimineringar

 
Nettoomsättning

2009 2008 Förändring 2009 2008 Förändring
Nettoomsättning, MSEK okt-dec okt-dec % jan-dec jan-dec %

Nordamerika 16,3 15,6 4,5 67,3 56,3 19,5

Europa (exkl Norden) 2,8 2,4 16,7 6,9 8,2 -15,9

Norden (& Övriga länder) 16,5 5,7 189,5 30,9 18,7 65,2

Totalt 35,6 23,7 50,2 105,0 83,1 26,4

 

 

 

Kassaflöde, investeringar och likviditet 

Kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -2,9 (-3,2) MSEK.  

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för helåret om -10,1 (-19,0) MSEK.  

Investeringarna för det fjärde kvartalet uppgick till 0,1 (4,2) MSEK  

Investeringar för året uppgick till -3,2 (-0,4) och utgjordes främst av balanserade utvecklingsutgifter 

och till resterande del av förvärv av materiella anläggningstillgångar.  

Finansieringsverksamheten för det fjärde kvartalet gav ett kassaflöde för perioden om 0,0 (-1,1) 

MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde för helåret om 0,0 (8,2) MSEK. 

 

Årets kassaflöde var -13,3 (-11,1) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till  35,3 

(50,5) MSEK och ej utnyttjad checkkredit uppgick till 5,0 MSEK. Kortfristiga placeringar uppgick till 1,2 

(1,4) MSEK. 

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning för helåret uppgick till 33,2 (24,4) MSEK och resultat efter finansiella 

poster uppgick till -30,6 (-55,5) MSEK. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 10,9 (20,7) 

MSEK. Bolaget gjorde under perioden investeringar i immateriella tillgångar avseende balanserade 

utgifter om 1,7 (4,4) MSEK. 

 

Personal 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 95 (98) personer. 

 

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. 

 

Genom avyttringen av bolagets nordamerikanska verksamhet, förutsatt att denna kan avslutas 

framgångsrikt under våren 2010, blir Ortivus skuldfritt med en betydande nettokassa. Transaktionen 

skapar därmed en finansiell långsiktig grundtrygghet. 

 

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för 

rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som 

kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. 
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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. Lånet kommer att  lösas i förtid i samband med avyttringen av den 

Nordamerikanska verksamheten. 

 

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. 

 

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. 

 

Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2009. 

 

Årsstämma 

Årsstämma kommer att hållas 3 maj, 2010 klockan 15.00, i Ortivus lokaler på Karlsrovägen 2 D i 

Danderyd. Kallelse samt förslag till stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida 

www.ortivus.com.  

 

 

Framtidsutsikter 

Avyttringen av den Nordamerikanska verksamheten skapar en finansiell stabilitet som tillsammans 

med förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen samt kostnadsbesparingar ger ledningen 

möjlighet att koncentrera bolaget på dess primära lösningar och marknader.  Efterfrågan på 

avancerade lösningar inom mobil klinisk övervakning väntas öka och Ortivus har under 2009 befäst 

sin ställning som konkurrenskraftig leverantör. Mot denna bakgrund är det bolagets målsättning att 

uppvisa en långsiktig god tillväxt och stabil lönsamhet under 2011. 
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Tabell: Nedskrivningar och 
strukturkostnader

MSEK jan–dec 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Rörelsekostnader totalt -95,9 -102,4

Nedskrivning av 
immateriella tillgångar - -9,5 - - - - - - - -9,5

Avgångsvederlag till VD i 
Nordamerika - -2,2 - - - - - - - -2,2

Omstrukturerings-
kostnader -1,1 - - - -1,6 - - - -2,7 -

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

Total nedskrivningar och 
reserveringar -1,1 -11,7 - - -1,6 1,1 - - -2,7 -10,6

Rörelsekostnader exkl 
nedskrivningar & 
strukturreserver -93,2 -91,8

Nordamerika KoncernenElimineringarNorden & Övriga länderEuropa exkl Norden
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   Danderyd den 19 februari 2010 

Ortivus AB (publ) 

 

Styrelsen 

 

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 

offentliggörande kl 09.00 den 19 feburari  2010. 

 

 

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

 

Kommande finansiella rapporter 

Årsredovisningen 2009 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med 16 april 2010 

Delårsrapport för kvartal 1 2010 publiceras den 22 april 2010 

Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 12 augusti 2010 

Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 22 oktober 2010 

Kommuniké för 2010 publiceras den 18 februari 2011 

    

 

 

                               Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information 

 Jon Risfelt, Styrelseordförande, mobil 073-434 33 32 

E-post: förnamn@efternamn.se 

Jan B Andersson, CEO, mobil 0705-294 741 

E-post: treinitialer@ortivus.com 

 

 

Besök även www.ortivus.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  9 

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec

Belopp i KSEK 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning 35 556 23 568 105 039 83 113

Kostnad för sålda varor -9 877 -7 683 -26 799 -22 541

Bruttoresultat 25 680 15 885 78 241 60 572

Övriga rörelseintäkter 1 762 2 468 6 040 5 919

Försäljningskostnader -7 685 -8 883 -28 856 -28 741

Administrationskostnader -10 467 -10 271 -29 970 -29 742

Forsknings- och utvecklingskostnader -11 075 -18 927 -41 268 -41 574

Övriga rörelsekostnader -210 -4 841 -1 804 -8 290

Rörelseresultat -1 996 -24 569 -17 618 -41 856

Finansnetto -401 272 -865 -1 977

Resultat före skatt -2 397 -24 297 -18 483 -43 833

Aktuell skatt -483 982 382 585

Uppskjuten skatt -685 396 -379 -491

Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet -3 565 -22 919 -18 480 -43 739

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

Resultat efter skatt -3 565 -22 919 -18 480 -68 946

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser -1 846 8 396 -3 405 11 939
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -1 846 8 396 -3 405 11 939

Periodens totalresultat -5 411 -14 523 -21 885 -57 007

Resultat efter skatt hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -3 565 -22 919 -18 480 -68 946

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -5 411 -14 523 -21 885 -57 007

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,17 -1,11 -0,89 -3,33

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier) 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,17 -1,11 -0,89 -2,11
från kvarvarande verksamhet

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

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

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 2 627 11 537 9 633 52 181

  -varav på immateriella anläggningstillgångar 1 795 10 517 5 975 47 154
  -varav avvecklade verksamheter - - - 30 023

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

 

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

Anläggningstillgångar

Goodwill 48 167 49 955

Övriga immateriella anläggningstillgångar 20 032 24 268

Materiella anläggningstillgångar 7 609 9 515

Uppskjutna skattefordringar 11 266 12 495

Summa anläggningstillgångar 87 074 96 233

Omsättningstillgångar

Varulager 9 569 11 921

Kortfristiga fordringar 30 949 21 258

Kortfristiga placeringar 1 239 1 355

Likvida medel 35 299 50 510

Summa omsättningstillgångar 77 056 85 044

Summa tillgångar 164 130 181 277

Eget kapital 84 630 106 515

Långfristiga räntebärande skulder - 28 805

Andra långfristiga skulder 227 567

Kortfristiga räntebärande skulder 28 750 -

Andra kortfristiga skulder 50 523 45 390

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 164 130 181 277

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 16 239 16 355

Eventualförpliktelser - 6 646

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

 

jan - dec jan - dec
2009 2008

Ingående balans 106 515 163 022

Teckningsoptioner - 500

Periodens totalresultat -21 885 -57 007

Utgående balans 84 630 106 515
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec

Belopp i KSEK 2009 2008 2009 2008

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 001 -6 356 -10 052 -18 976

Kassaflöde från investeringsverksamheten 65 4 232 -3 219 -370

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -1 101 - 8 222

Årets kassaflöde -2 936 -3 225 -13 271 -11 124  

 

 

KONCERNENS NYCKELTAL 
2009 2008 2007 2006

Resultat efter skatt -18 480 -68 946 -61 289 -149 186

Resultatmarginal % -18 -53 -50 -64

Reultat/aktie, SEK -0,89 -3,33 -2,96 -8,51

Räntabilitet på eget kapital % 1)
neg neg neg neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 1)
neg neg neg neg

Soliditet, % 52 59 64 68

Skuldsättningsgrad , x 0,34 0,27 0,13 0,16

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 4,09 5,14 7,87 10,92

Medelantal anställda 2)
95 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 
okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec

Belopp i KSEK 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning 17 778 6 909 33 174 24 414

Kostnad för sålda varor -7 528 -3 662 -16 200 -11 870

Bruttoresultat 10 250 3 247 16 974 12 544

Rörelsekostnader -16 156 -11 146 -50 561 -40 757

Rörelseresultat -5 906 -7 898 -33 587 -28 213

Resultat från finansiella poster -10 285 13 035 3 024 -27 269

Resultat före skatt -16 191 5 137 -30 563 -55 482

Resultat efter skatt -16 191 5 137 -30 563 -55 482

Av- och nedskrivn. av anläggningstillgångar 16 638 1 651 21 901 45 645

  -varav på immateriella anläggningstillgångar 1 795 1 261 5 975 5 371

I årets resultat från finansiella poster ingår utdelningar med 18 361 KSEK, nedskrivning av aktier i Ortivus UK motsvarande lämnat

aktieägartillskott om 4 344 KSEK, nedskrivningar av dotterbolagen i Nordamerika om 9 800 KSEK samt nedskrivning av aktierna

i det avvecklade dotterbolaget i Danmark om 312 KSEK.
 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

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

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 20 032 24 268

Materiella anläggningstillgångar 2 849 3 940

Andelar i koncernföretag 86 525 96 637

Summa anläggningstillgångar 109 406 124 845

Omsättningstillgångar

Varulager 8 969 11 353

Kortfristiga fordringar 22 584 17 087

Kassa och bank 10 937 20 733

Summa omsättningstillgångar 42 490 49 173

Summa tillgångar 151 896 174 018

Eget kapital 102 629 133 192

Avsättningar 626 567

Långfristiga skulder - 28 750

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 28 750 -

Andra kortfristiga skulder 19 891 11 509

Summa eget kapital och skulder 151 896 174 018

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 15 000 15 000

Eventualförpliktelser - 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 

 

 

 

 

 


