
 

 

Delårsrapport januari − september 2010*) 
 
 
•� Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 5,0 (5,8) MSEK och för perioden januari till september till 29,0 (18,3) 

MSEK. 

•� Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till –10,4 (−10,9) MSEK och för perioden januari till september till –28,3  
(130,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för perioden januari till september uppgick till 
–25,2 (–29,2) MSEK.   

•� Resultat efter skatt under kvartalet uppgick till –10,3 (−11,4) MSEK och för perioden januari till september till –28,3  
(131,4) MSEK. 

•� Kassaflödet under kvartalet uppgick till 16,9 (13,4) MSEK och soliditeten per 30 september uppgick till 87 (56)%. 

•� Resultat per aktie under kvartalet före och efter utspädning uppgick till −0,50 (−0,55) SEK och för perioden januari 
till september till 11,37 (11,51). 

•� Under första kvartalet avyttrades de nordamerikanska dotterbolagen. Nettoomsättningen från den avvecklade 
verksamheten uppgick under perioden till 10,2 MSEK. Avyttringen av de nordamerikanska bolagen beräknas netto 
efter transaktionskostnader tillföra Ortivus cirka 77 MSEK. Ortivus är efter transaktionen skuldfritt och har vid 
periodens utgång likvida medel om 38,4 MSEK. 

 

 

 

*) Rapporteringen i denna delårsrapport avser, såvida inget annat anges, kvarvarande verksamheter, dvs. 
exkluderande den sålda nordamerikanska verksamheten. 
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VD har ordet 
 
Efter ett första halvår med stark försäljningsökning kan jag konstatera att kvartal tre inte riktigt 

nådde upp till våra förväntningar vad gäller redovisade intäkter. Den främsta orsaken är att ett 

antal större installationer har senarelagts.  Samtidigt ser vi ett stort intresse på främst den 

svenska marknaden för det produktsegment som Ortivus verkar inom, vilket inte minst visar sig i 

ett ökande antal upphandlingar av såväl CoroNet1 som MobiMed1installationer. Detta 

sammantaget gör att jag ser positivt på försäljningsutvecklingen i kvartal fyra och därmed på 

helåret 2010. 

 

Vi har också under året fått mycket god accept på vår lagda strategi att följa patienten från 

ambulansen, via akuten och vidare för behandling. T ex har ett antal PCI1lab påbörjat klinisk drift 

med den nya CoroNet1generationen.  På ett PCI1lab behandlas förträngningar i hjärtats 

kranskärl genom att föra in en s.k. "stent" (ett rör av nät) så att blodflödet återställs.  CoroNet ger 

läkaren ett objektivt mått för att avgöra om en behandling enligt riktlinjer skall utföras eller ej.  

Den första installationen gjordes i Gävle i maj i år och är sedan en del av rutinen. De senaste 

nyinstallationerna skedde vid Universitetssjukhuset i Örebro i september i år. 

 

I Storbritannien avvaktar man nya beslut rörande genomgripande strukturella förändringar inom 

hälso1 och sjukvården. Givet att ingen snabb förändring är i sikte, har Ortivus organisation i 

England minskats där omstruktureringskostnader av engångskaraktär på 1,7 MSEK tagits i 

kvartalet.  Vi ser fortfarande långsiktigt goda affärsmöjligheter på den brittiska marknaden. 

 

I Tyskland har vi under kvartalet gjort några mindre men strategiskt viktiga affärer. Det är 

ambulansverksamheten Stormarn i Hamburg som visat hur man genom användning av 

MobiMed1system ökat effektiviteten i ambulanstransporter inom regionen. Detta har resulterat i 

att ytterligare sjukhus hos kunden tagit beslut om att installera MobiMed. 

 

Jan B Andersson  

VD 

 

14 oktober 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 Cap1lista, och etablerades 1985. 

Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 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 – september 2010 
 
FINANSIELL STÄLLNING OCH UTVECKLING UNDER TREDJE KVARTALET 2010 

 

Omsättning och resultatOmsättning och resultatOmsättning och resultatOmsättning och resultat 

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 5,0 (5,8) MSEK vilket innebär en 

minskning med 14%. Minskningen var främst hänförlig till av kund senareläggning av 

installationer. 

 

Koncernens bruttoresultat för det tredje kvartalet uppgick till 2,7 (3,6) MSEK. Bruttomarginalen 

för perioden var 54% (62%) till följd av en högre andel hårdvara i leveranserna till kunderna.  

 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till –10,4 (110,9) MSEK. 

Rörelsekostnaderna för tredje kvartalet uppgick till –14,0 (115,2) MSEK. Dessa inkluderar 

omstruktureringskostnader uppgående till –1,7 (11,4) MSEK relaterade till 

organisationsförändringar i den engelska verksamheten för att stödja företagets strategi. 

Koncernens finansnetto uppgick till 0,1 (10,5) MSEK. 

Resultatet före skatt uppgick till –10,3 (111,3) MSEK. 

 

BalansräkningBalansräkningBalansräkningBalansräkning    

Balansomslutningen är 81,7 (159,9) MSEK.  Minskningen är i huvudsak hänförlig till 

försäljningen av den nordamerikanska verksamheten. 

Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 38,4 (37,7) MSEK. 

Eget kapital är 71,3 (90,0) MSEK. 

Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0 (0,32). 

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. 

Notera att föregående års siffror i texten ovan inkluderar avvecklade verksamheter. 

 

Kassaflöde och investeringarKassaflöde och investeringarKassaflöde och investeringarKassaflöde och investeringar    

Kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till –6,9 (13,4) MSEK.  

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för det tredje kvartalet om –9,1 (12,9) MSEK. 

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

uppgick till 1,1 (0) MSEK. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 2,3 (10,7) MSEK. 

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

 

ModerbolagetModerbolagetModerbolagetModerbolaget    

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,3 (4,9) MSEK och resultat före och efter skatt 

uppgick till –4,7 (12,8) MSEK. Finansnettot uppgick till 2,2 (5,6). Kvartalets förändring är främst 

hänförligt till rearesultat vid försäljningen av den nordamerikanska verksamheten, medan 

finansnettot för 2009 främst inkluderade erhållna utdelningar från de numera sålda 

dotterbolagen. Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 34,2 (17,8) MSEK.  Bolaget 

gjorde under perioden investeringar i immateriella tillgångar avseende balanserade utgifter om 

1,1 (0) MSEK. 
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FINANSIELL STÄLLNING OCH UTVECKLING UNDER JANUARI – SEPTEMBER 2010 

 

Omsättning och resultatOmsättning och resultatOmsättning och resultatOmsättning och resultat 

Koncernens omsättning uppgick till 29,0 (18,3) MSEK för perioden, vilket innebär en ökning med 

58%.   

 

Koncernens bruttoresultat för perioden uppgick till 16,8 (9,4) MSEK. Bruttomarginalen för 

perioden var 58% (51 %) till följd av en hög andel mjukvara i leveranserna till kunderna under 

årets två första kvartal. 

 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till –28,3 (130,6) MSEK.  

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till –46,4(142,4) MSEK. Dessa inkluderar 

omstruktureringskostnader uppgående till –3,1 (11,4) MSEK relaterade till 

organisationsförändringar i Sverige och Storbritannien för att stödja företagets strategi. 

Koncernens finansnetto uppgick till –0,1 (10,8) MSEK. 

Resultatet före skatt uppgick till –28,3 (131,3) MSEK 

 

 

Kassaflöde och investeringKassaflöde och investeringKassaflöde och investeringKassaflöde och investeringar ar ar ar     

Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 4,9 (110,2) MSEK. 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för perioden om –16,5 (17,1) MSEK. 

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

uppgick till 3,6 (1,7) MSEK. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten under perioden uppgick till 50,0 (13,3) MSEK, vilket i 

huvudsak förklaras av försäljningen av den nordamerikanska verksamheten. 

Finansieringsverksamheten under perioden gav ett negativt kassaflöde om 28,6 (0,2) MSEK, 

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

Koncernen är nu skuldfri. 

    

ModerbolagetModerbolagetModerbolagetModerbolaget    

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 26,1 (15,4) MSEK och resultat före och efter skatt 

uppgick till –24,7 (114,4) MSEK.  Finansnettot uppgick till 1,1 (13,3) vilket främst är hänförligt till 

rearesultat vid försäljningen av den nordamerikanska verksamheten, medan finansnettot för 

2009 främst inkluderade erhållna utdelningar från de numera sålda dotterbolagen. Kassa och 

bank uppgick vid periodens utgång till 34,2 (17,8) MSEK. Bolaget gjorde under perioden 

investeringar i immateriella tillgångar avseende balanserade utgifter om 3,6 (1,7) MSEK. 

 

PersonalPersonalPersonalPersonal    

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till ca 30 personer. 

 

ProduktuvecklingProduktuvecklingProduktuvecklingProduktuveckling    

Under perioden har två nya kunderbjudanden lanserats inom ramen för CoroNet.  Dels en 

lösning mot PCI1lab (PCI1FFR) dels en produktpaketering under namnet ”CoroNet Cardioline” 

gjord av vår partner etMedical.  Aktiverade utvecklingsutgifter under året, härrörande till både 

CoroNet och MobiMed, uppgick till 3,6 (1,7) MSEK. 

 

SegmentSegmentSegmentSegment    

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

segmentsindelningen och beslutat att följa kvarvarande verksamhet som en enhet. Bolaget har 

tillsvidare därför enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella 

rapporter. 
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET 2010, AVVECKLADE VERKSAMHETER 

 

Under kvartalet har tillkommande poster avseende skattefordringar intäktsförts med 3,4 MSEK.  

Dessa var ej till fullo kända när transaktionen ägde rum under det första kvartalet och har därför 

redovisats i takt med att medel erhållits.  Inga ytterligare resultatpåverkande poster återstår 

därmed att redovisa avseende denna transaktion. 

 

Företaget har 1,1 MUSD (valutasäkrat till 7,55 SEK/USD) avsatt på deponeringskonto avseende 

försäljningen av de nordamerikanska verksamheterna.  Inlåsningsperioden tar slut i september 

2011.  Inga krav på återbetalning har rests från köparen. 

 

ÖVRIGT 

 

VVVValberedning inför Ortivus årsstämma 2010alberedning inför Ortivus årsstämma 2010alberedning inför Ortivus årsstämma 2010alberedning inför Ortivus årsstämma 2010    

Arbetet med att konstituera Valberedningen inför Årsstämman 2011 har initierats utifrån 

ägarlistan per 30 september i enlighet med Årsstämmans beslut och resultatet kommer 

annonseras via pressrelease och på företagets hemsida så snart processen är klar. 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorerVäsentliga risker och osäkerhetsfaktorerVäsentliga risker och osäkerhetsfaktorerVäsentliga risker och osäkerhetsfaktorer    

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker 1 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, not 24. 

 

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 hemmamarknaden Norden. 

 

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. 

 

Transaktioner med närståendeTransaktioner med närståendeTransaktioner med närståendeTransaktioner med närstående    

Årsstämman den 3 maj erbjöd samtliga personer i ledningen teckningsoptioner, vilka har 

tecknats fullt.  Gjorda inbetalningar under perioden uppgick till 0,4 (0) MSEK. 

 

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.  

 

FramtidsutsikterFramtidsutsikterFramtidsutsikterFramtidsutsikter    

Avyttringen av den nordamerikanska verksamheten har skapat en finansiell stabilitet som 

tillsammans med förstärkning av sälj1 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 2010 ytterligare stärkt sin ställning med den nya produktgenerationen av CoroNet. Mot 

denna bakgrund är det bolagets målsättning att uppvisa en långsiktigt god tillväxt och stabil 

lönsamhet under 2011.  
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RedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciper    

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. Delårs1

rapporten 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, transaktions1

utgifter 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.  Dessa har ej ändrat några redovisningsprinciper som påverkar denna delårsrapport.    
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Danderyd den 14 oktober 2010 

Ortivus AB (publ) 

 

Styrelsen 

 

 

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 14 oktober 2010. 

 

 

 Ortivus AB, Org.nr 55625911205, Box 713, 182 17 Danderyd, Sverige 

 

Kommande finansiella rapporterKommande finansiella rapporterKommande finansiella rapporterKommande finansiella rapporter    

Kommuniké för 2010 publiceras den 18 februari 2011 

Delårsrapport för kvartal 1 publiceras den 15 april 2011 

 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare informationFör ytterligare informationFör ytterligare informationFör ytterligare information    

Jan B Andersson, CEO, telefon 081446 45 00 eller 

e1post: treinitialer@ortivus.com 

Magnus Nordgren, CFO, telefon 081446 45 00 eller  

E1post: förnamn.efternamn@ortivus.com 

 

Besök även www.ortivus.com 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 
�������� �������� �	
���� �	
���� �	
������

������������ ���� ���� ���� ���� ����

��������������	���	���)�	������!���&���	 ������ ������ ������� ����� �����

��������������	�
	������
	�����!���&���	 ����� ���� ���� ������ ������

��������������	��
	�	�
��
	�����!���&���	 � ��� ������� ��� �

% ��!� ������	��	� �� �� �� ���� �� ��� ���� ������ ����
��
 

 

 

 

KONCERNENS NYCKELTAL 

 

���������� ���������� ���������� ���������� ����������

�����������	
	� ������ ������ ������ ������ ������

;�'�������
	���<� �� �� �� �� ��

0;:=>$��3 ������� ������� ������� ������� ������

$��!�
�	
	�����3 ������ ����� ������ ������ �������

0;:=��3 ������� ������ ������� ������ �������

*��'������������!�����3 ������ ������ ������ ������� �������

*��'��������
	���<��3 ��� ���� ��� ��� ��

*��'����2�!�
�.�/0���3 ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

*�	��-
�
����)�������!�)
����<��3 	�� 	�� 	�� 	�� 	��

*�	��-
�
����)���?���������!�)
����<��3 	�� 	�� 	�� 	�� 	��

/��
�
���.�< �� �� �� �� ��

/!'������	
	������ . .�� .�� .�� .��

0����!�)
����)����!�
���
��)��
���	����'�.�/0� �.�� �.�� �.� �.�� �.��

,�����	�����	���������3 � � � �� ���

�3�;�������)���'���	��������	����6

�3�05!�'�����������������%&�������������?�������������-� ����	�
���������
!�6

 



 

 

  11 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
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HUVUDKONTOR 

Ortivus ABOrtivus ABOrtivus ABOrtivus AB    

Box 713 

Karlsrovägen 2D 

182 17 Danderyd 

Sverige 

Telefon: +46 8 446 45 00 

Telefax: +46 8 446 45 19 

E1post: info@ortivus.com 

www.ortivus.com 

 

DOTTERBOLAG 

Ortivus UK LtdOrtivus UK LtdOrtivus UK LtdOrtivus UK Ltd    

2 Turnberry House 

Solent Business Park 

Fareham, Hants PO15 7FJ 

Storbritannien 

Telefon: +44 1489 889201 

Telefax: +44 1489 889206 

E1post: sales@ortivus.co.uk 

www.ortivus.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


