
 

 

 

 

Delårsrapport januari − mars 2010 
 
Fokusering och ökade försäljningsansträngningar börjar ge resultat 

� Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,1 (5,9) MSEK. 

� Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till −8,3 (−10,2) MSEK. 

� Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -8,7 (−10,4) MSEK. 

� Kassaflödet uppgick till -0,1 (-1,2) MSEK och soliditeten per 31 mars 2010 uppgick till 82% (57%).   

� Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet före och efter utspädning uppgick till -0,42 (−0,50) SEK. 

� Under kvartalet avyttrades de nordamerikanska dotterbolagen. Nettoomsättningen från den avvecklade 
verksamheten uppgick under kvartalet till 10,2 MSEK och resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK. Avyttringen av 
de nordamerikanska bolagen beräknas netto efter transaktionskostnader tillföra Ortivus cirka 77 MSEK.  Bolaget är 
efter transaktionen skuldfritt och har efter kvartalsskiftet likvida medel om 52,0 MSEK. 
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VD har ordet 
 
2010 startade med en ökning av försäljningen på hela 71% jämfört med första kvartalet 
föregående år, om än från blygsamma nivåer. Den större delen kommer från de affärer som 
påbörjades under slutet av 2009. Även resultaten förbättrades.  
 

Som framgått av separat pressmeddelande avyttrades den nordamerikanska verksamheten 
under kvartalet. Detta var ett viktigt steg i vår strategi att renodla Ortivus kärnverksamhet för att 
kunna växa i de europeiska marknader vi valt att fokusera, och efter att vi nu återbetalat alla lån 
har vi skapat en finansiellt stabil plattform för Bolaget. 
 

Vår partner Dextro i Spanien har visat god förmåga att förstå de spanska kundernas behov och 
de faktorer som driver marknadsutvecklingen. Med egna tjänster och produkter kombinerade 
med MobiMed kan Dextro erbjuda spanska ambulanskunder en komplett lösning och Ortivus 
har i Dextro fått en optimal s.k. ”Value Added Reseller”.  
 

I Storbritannien har Ortivus en stor installerad bas av MobiMed-kunder som utökades med nya 
order under kvartalet. Vi ser goda möjligheter att växa när kraven stiger på mer kvalificerade 
lösningar i ambulanser och på akutmottagningar. Det har dock varit många och långa 
förseningar i det ambitiösa program Storbritannien initierade för flera år sedan och det 
förestående valet skapar frågetecken inför den ljusning vi tidigare sett av utrullningen av 
beslutsstöd för tusentals ambulanser. Med de lösningar vi erbjuder och med en etablerad 
närvaro i den brittiska marknaden känner vi oss väl förberedda att möta de krav som ställs och 
att utnyttja potentialen i marknaden när regeringen ställer medel till förfogande. 
  

Den tidigare framgången med utrullningen av MobiMed ePR (elektronisk patientjournal) i den 
världsberömda ambulansorganisationen SAMUR i Madrid skapade förutsättningar för 061 
BALEARES att med start på Mallorca installera MobiMed i sina ambulanser. Detta är ett mycket 
gott exempel på värdet av starka samarbetspartners och goda referenser. 
 

På den svenska marknaden, där vi har en stor installerad bas av MobiMed och CoroNet, ser vi 
trots den mogna marknaden ett fortsatt stort intresse.  Den senaste versionen av MobiMed har 
installerats under software assurance avtal och den nya versionen av CoroNet har fått ett 
mycket positivt mottagande. 
 
De krav vi nu ser formulerade i upphandlingar från Storbritannien, Norge, Tyskland, Spanien, 
Sverige och andra europeiska regioner gör att vi får bekräftelse på att vårt erbjudandet är rätt 
och att marknaden nu tydligt uppmärksammar våra produkters fördelar.  Produkter som möter 
de krav sjukvården står inför – effektivisering av vårdprocesser, ökande krav på individanpassad 
och adekvat vård. 

 

Jan B Andersson 

CEO 

 

22 april 2010 

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 ca 40 anställda i Sverige och Storbritannien. 

Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar. 
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Delårsrapport januari – mars 2010 
 

FINANSIELL STÄLLNING OCH UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2010, KVARVARANDE 

VERKSAMHET 

 

Omsättning och resultat 

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 10,1 (5,9) MSEK vilket innebär en ökning 

med 71% - jämnt fördelat mellan MobiMed och CoroNet. 

 

Koncernens bruttoresultat för perioden uppgick till 5,4 (2,6) MSEK. Bruttomarginalen för 

perioden var 53% (45%). 

 

Rörelseresultatet uppgick till -8,3 (-10,2) MSEK. 

Rörelsekostnaderna uppgick till -13,8 (-13,5) MSEK. Ökningen hänför sig till en förstärkning av  

försäljningsorganisationen på ledningsnivå och i Storbritannien. 

Koncernens finansnetto uppgick till -0,4 (-0,2) MSEK. 

Resultatet före skatt uppgick till -8,7 (-10,4) MSEK.  

 

Aktiverade utvecklingsutgifter under perioden, härrörande både för CoroNet och MobiMed, 

uppgick till 1,7 (1,4) MSEK. 

 

Balansräkning 

Balansomslutningen för den kvarvarande verksamheten är 107,1 MSEK. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 52,0 (51,1) MSEK.  Ortivus AB har 

en ej utnyttjad checkkredit på 5,0 MSEK. Kortfristiga placeringar uppgick till 0 (1,4 ) MSEK.  

Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0,00x (0,27x). 

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. 

 

Kassaflöde och investeringar  

Kassaflödet för kvartalet uppgick till -0,1 (-1,2) MSEK. 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för kvartalet om -21,6 (1,2) MSEK, varav  

-17,5 MSEK avser justering för avvecklad verksamhet, -4,1 MSEK avser den kvarvarande 

verksamheten. 

Aktiverade utvecklingsutgifter under perioden, härrörande både för CoroNet och MobiMed, 

uppgick till 1,7 (1,4) MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten var positivt och uppgick till 50,2 MSEK, vilket 

förklaras av försäljningen av den nordamerikanska verksamheten.  

Finansieringsverksamheten gav ett negativt kassaflöde för perioden om -28,8 (0,0) MSEK  

och var främst hänförligt till lösen av banklån -3,8 MSEK och aktieägarlån -25,0 MSEK. 

Koncernen är nu skuldfri. 

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 8,8 (4,5) MSEK och resultat före och efter skatt 

uppgick till -9,4 (-9,7) MSEK. Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 49,0 (13,5) 

MSEK. Bolaget gjorde under perioden investeringar i immateriella tillgångar avseende 

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

 

Personal 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till ca 40 personer. 
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Segment 

I samband med avyttringen av verksamheten i Nordamerika har Bolaget gjort en översyn av 

segmentsindelningen och beslutat att följa kvarvarande verksamhet bestående av bolagen i 

Sverige och England som en enhet, segmentet Europa. Bolaget har tillsvidare därför enbart ett 

segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter. 

 

Utveckling 

Inom ramen för software assurance kontrakt fortsätter planenligt utvecklingen av ny 

funktionalitet för MobiMed och CoroNet. 

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2010, AVVECKLADE 

VERKSAMHETER 

 

Nettoomsättningen från den avvecklade verksamheten uppgick under kvartalet till 10,2 MSEK 

och resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK. 

Resultatet efter skatt från avvecklad verksamhet uppgick till 8,5 MSEK inklusive omklassificering 

av negativa ackumulerade omräkningsdifferenser. 

Företaget har knappt 10 MSEK avsatt i deponeringskonto avseende försäljningen av de 

nordamerikanska verksamheterna. 

 

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 2009. 

 

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.  

 

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 återbetalades den 10 mars 2010. 

 
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 långsiktigt god tillväxt och stabil lönsamhet under 2011. 
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Redovisningsprinciper 

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

samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 2009. Denna 

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

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

kapitel.  

 

Reviderade IFRS 3 och ändrade IAS 27 är tillämpliga från och med 2010. Detta ger bl.a. annat 

följande effekter på berörda redovisningsprinciper: definitionen av rörelse ändras, 

transaktionsutgifter vid rörelseförvärv ska kostnadsföras, villkorade köpeskillingar ska fastställas 

till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och effekter av omvärdering av skulder relaterade till 

villkorade köpeskillingar redovisas som en intäkt eller kostnad i årets resultat. Andra nyheter är 

att det kommer att finnas två alternativa sätt att redovisa minoritet och goodwill, antingen till 

verkligt värde, det vill säga goodwill inkluderas i minoriteten eller alternativt att minoriteten 

utgörs av andel av nettotillgångarna. Dessa ändringar ska i relevanta delar tillämpas framåtriktat 

och har inte haft någon effekt på föreliggande delårsrapport. 

 

RFR 1.2 och 2.2 som tillämpades i årsredovisningen har från och med 2010 ersatts av RFR 1.3 

och 2.3. 
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Danderyd den 22 april 2010 

Ortivus AB (publ) 

 

Styrelsen 

 

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 22 april 2010. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 12 augusti 2010 

Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 14 oktober 2010 

Kommuniké för 2010 publiceras den 18 februari 2011 

 

Denna delårsrapport är inte granskad av Bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information 

 Jan B Andersson, VD, telefon 08-446 45 00 eller 

E-post: treinitialer@ortivus.com 

Magnus Nordgren, CFO, telefon 08-446 45 00 eller 

E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com 

 

Besök även www.ortivus.com 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (KVARVARANDE VERKSAMHET) 

 

 
jan-mars jan-mars jan-dec

Belopp i KSEK 2010 2009 2009

Nettoomsättning 10 092 5 853 37 748

Kostnad för sålda varor -4 738 -3 204 -17 293

Bruttoresultat 5 354 2 649 20 455

Övriga rörelseintäkter  122 591 2 625

Försäljningskostnader -4 044 -3 705 -14 508

Administrationskostnader -2 978 -3 423 -16 726

Forsknings- och utvecklingskostnader -5 893 -5 826 -27 245

Övriga rörelsekostnader -844 -508 -1 567

Rörelseresultat -8 284 -10 222 -36 967

Finansnetto -393 -220 -1 209

Resultat före skatt -8 677 -10 442 -38 176

Aktuell skatt - - -

Uppskjuten skatt - - -

Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet -8 677 -10 442 -38 176

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 8 510 4 923 19 696

Resultat efter skatt -167 -5 519 -18 480

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser 3 382 23 136

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 3 382 23 136

Periodens totalresultat 3 215 -5 496 -18 344

Resultat efter skatt hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -167 -5 519 -18 480

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 3 215 -5 496 -18 344

Resultat/aktie i SEK före och efter utspädning -0,01 -0,27 -0,89

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier) 

Resultat/aktie i SEK före och efter utspädning -0,42 -0,50 -1,84

från kvarvarande verksamhet

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

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amort.) -6 008 -8 413 -29 339

EBIT      (Earnings before interest and taxes) -8 284 -10 222 -36 967
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (INKLUSIVE AVYTTRADE 

VERKSAMHETER) 

 

Belopp i KSEK 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar

Goodwill - 54 858 48 167

Övriga immateriella anläggningstillgångar 19 499 24 613 20 032

Materiella anläggningstillgångar 2 659 9 484 7 609

Långfristiga fordringar 9 622 - -

Uppskjutna skattefordringar - 13 213 11 266

Summa anläggningstillgångar 31 780 102 168 87 074

Omsättningstillgångar

Varulager 8 497 12 247 9 569

Kortfristiga fordringar 14 842 21 212 30 949

Kortfristiga placeringar - 1 420 1 239

Likvida medel 52 021 51 124 35 299

Summa omsättningstillgångar 75 360 86 003 77 056

SUMMA TILLGÅNGAR 107 140 188 171 164 130

Eget kapital 87 845 107 293 84 630

Långfristiga räntebärande skulder - 25 011 -

Andra långfristiga skulder - 640 227

Kortfristiga räntebärande skulder - 3 750 28 750

Andra kortfristiga skulder 19 295 51 477 50 523

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 107 140 188 171 164 130

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 15 000 15 000 15 000

Eventualförpliktelser - 6 986 -  

 

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (INKLUSIVE 

AVYTTRADE VERKSAMHETER) 

 
jan-mars jan-mars jan-dec

Belopp i KSEK 2010 2009 2009

Ingående balans 84 630 106 515 106 515

Summa totalresultat för perioden 3 215 778 -21 885

Utgående balans 87 845 107 293 84 630  
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (INKLUSIVE AVYTTRADE VERKSAMHETER) 

 

 

jan-mars jan-mars jan-dec

Belopp i KSEK 2010 2009 2009

Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 604 1 232 -10 052

          - Avseende avvecklad verksamhet -17 452

          - Avseende kvarvarande verksamhet -4 152

Kassaflöde från investeringsverksamheten 50 235 -2 367 -3 219

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 750 -44 -

Periodens kassaflöde -119 -1 179 -13 271  
 

 

 

KONCERNENS NYCKELTAL 

 

2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Nettoomsättning 3)
10 092 5 853 37 748 83 113 101 937

Bruttomarginal % 3)
53 45 54 73 75

EBITDA 3)
-6 008 -8 413 -29 339 -41 858 -50 747

Avskrivningar 3)
-2 276 -1 809 -7 628 -21 062 -36 832

EBIT  3)
-8 284 -10 222 -36 967 -62 920 -87 579

Resultat efter skatt 3)
-167 -5 519 -18 480 -68 946 -61 289

Resultatmarginal % 3)
-86 -178 -101 -53 -50

Resultat/aktie, SEK 3)
-0,42 -0,50 -1,84 -3,33 -2,96

Räntabilitet på eget kapital % (1 neg neg neg neg neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital % (1 neg neg neg neg neg

Soliditet, % 82 57 52 59 64

Skuldsättningsgrad, x 0,00 0,27 0,34 0,27 0,13

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 4,24 5,18 4,09 5,14 7,87

Medelantal anställda 2)3)
40 40 40 98 111

1) Baserat på rullande 12 månader.
2)   Exkluderar för år 2007 och framåt det avyttrade dotterbolaget Medos. 

3) Exkluderar för år 2009 och framåt de avyttrade dotterbolagen i Nordamerika.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

 
jan-mars jan-mars jan-dec

Belopp i KSEK 2010 2009 2009

Nettoomsättning 8 762 4 488 33 174

Kostnad för sålda varor -4 287 -2 830 -16 200

Bruttoresultat 4 475 1 658 16 974

Rörelsekostnader -12 348 -11 228 -50 561

Rörelseresultat -7 873 -9 570 -33 587

Resultat från finansiella poster -1 478 -147 3 024

Resultat före skatt -9 351 -9 717 -30 563

Resultat efter skatt -9 351 -9 717 -30 563
 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

 

Belopp i KSEK 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 19 499 24 613 20 032

Materiella anläggningstillgångar 2 590 3 596 2 849

Långfristiga fordringar 9 622 - -

Andelar i koncernföretag 9 713 96 637 86 525

Summa anläggningstillgångar 41 424 124 846 109 406

Omsättningstillgångar

Varulager 8 063 11 520 8 969

Kortfristiga fordringar 11 736 16 788 22 584

Kassa och bank 48 967 13 457 10 937

Summa omsättningstillgångar 68 766 41 765 42 490

SUMMA TILLGÅNGAR 110 190 166 611 151 896

Eget kapital 93 278 123 475 102 629

Avsättningar 753 640 626

Andra långfristiga skulder - 25 000 -

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 3 750 28 750

Andra kortfristiga skulder 16 159 13 746 19 891

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110 190 166 611 151 896

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 15 000 15 000 15 000

Eventualförpliktelser - 6 986 -

 

 

 

 

 


