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Bokslutskommuniké januari − december 2011*)

Ortivus väl rustat med sänkta kostnader och nyutvecklad
plattform
Fjärde kvartalet 2011
• Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (18,8) MSEK.

•
•
•
•

Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -4,7 (-4,3) MSEK och inklusive
omstruktureringskostnader till –12,2 (-4,3) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till –12,1 (−4,4) MSEK.
Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till –0,58 (−0,21).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,4 (-10,2) MSEK.

Helåret 2011
• Nettoomsättningen uppgick till 45,7 (47,7) MSEK.

•
•
•
•
•
•

Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -26,2 (-27,9) MSEK och inklusive
omstruktureringskostnader –38,2 (-32,6) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till –37,9 (-32,7) MSEK.
Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –1,83 (-1,58).
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -8,8 (-26,7) MSEK. Soliditeten 31 december uppgick till 57 (80)%.
Carl Ekvall har av styrelsen utsetts till VD för Ortivus per den 20 december 2011.
Den strategiska översynen av Ortivus avslutades under december månad. Det resulterade i att styrelsen fattade
beslut om att anta en ny affärsplan baserad på en ökad satsning på beslutsstöd med fokus på den nya produkten
MobiMed Smart i kombination med bolagets övriga erbjudanden inom monitorering.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

•

Western Ambulance Servíce NHS Foundation Trust (SWASFT) UK har för att öka kvaliteten på
ambulanssjukvården i regionen valt att upphandla Ortivus nya plattform för beslutsstöd och monitorering. Ordern
som tecknades i januari 2012 omfattar installation på ca 200 ambulanser under drygt två år till ett värde av ca 30
MSEK.

*) Rapporteringen i denna bokslutskommuniké avser, såvida inget annat anges, kvarvarande verksamheter, dvs. exkluderande den
under 2010 sålda nordamerikanska verksamheten.
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Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården.
Med 25 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och
kommunikation-lösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

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 20 anställda i
Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Förutsättningar på plats för en stabil
utveckling
Under fjärde kvartalet avslutades den sista fasen av utvecklingen och testningen av den nya
plattformen MobiMed Smart. Ambulansorganisationen i Kronoberg godkände User Acceptance Test
och systemet är nu klart för leverans till nya och gamla kunder. Mottagandet har överlag varit mycket
positivt och den modulära uppbyggnaden med en öppen arkitektur öppnar för anpassning till en
bredare användning inom hela akutsjukvården. Nu finns förutsättningar att positionera Ortivus som en
ledande leverantör av kliniskt beslutsstöd och monitorering för akut- och hjärtsjukvård.
Som framgått av Ortivus tidigare rapporter och pressmeddelanden stod det tidigt klart att verksamhetsåret 2011 skulle bli ännu ett år med negativ utveckling av såväl omsättning som lönsamhet och
kassaflöde. Det fjärde kvartalet hade en omsättning på 14,0 (18,8) MSEK med ett resultat, inklusive
omstruktureringskostnader, om –12,2 (-4,3) MSEK. För helåret uppgick omsättningen till 45,7 (47,7)
MSEK och rörelseförlusten, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till –38,2 (-32,6) MSEK.
Det åtgärdsprogram som initierades under våren 2011 har nu till fullo genomförts och kommer att
sänka kostnaderna för helåret 2012 med 20 MSEK. Mot bakgrund av den förändrade inriktningen mot
ökat mjukvaruinnehåll har de redovisade immateriella tillgångarna omvärderats, vilket resulterat i en
nedskrivning med 7,5 MSEK under fjärde kvartalet. Detta reducerar avskrivningsunderlaget och
medför lägre avskrivningar med 4 MSEK under 2012.
I januari 2012 fick Ortivus en glädjande bekräftelse på MobiMed Smarts konkurrensförmåga när
South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust (SWASFT) UK beslutade att ge Ortivus
uppdraget att utrusta ca 200 ambulanser med beslutsstöd och monitorering. Det totala kontraktsvärdet är ca 30 MSEK och installation kommer att ske under de kommande två åren. Affären med
SWASFT är en viktig milstolpe i satsningen på den nya plattformen MobiMed Smart och är ett
genombrott på den engelska marknaden efter uthållig bearbetning. Förutom starkt intresse i Sverige
och UK ser vi också ökande affärsmöjligheter i Norge och Danmark.
För att stödja och kvalitetssäkra verksamheten på kardiologiskt inriktade avdelningar samarbetar
Ortivus med utvecklingsföretaget Domitor kring Hjärtjournalen. Detta system ligger som ett lager
mellan sjukhusets övergripande journalsystem och användaren och bidrar till att säkerställa att
protokoll och riktlinjer följs. Beslutsstödet Hjärtjournalen är nu under implementering inom region
Västra Götaland och vårt deltagande i projektet löper enligt plan.
Med de kraftfulla åtgärder som vidtagits för att anpassa kostnaderna till den rådande affärsvolymen
och med en nyutvecklad plattform som mottagits med stort intresse, torde förutsättningarna för en
positiv utveckling 2012 vara goda. Jag ser fram emot att få leda Ortivus på vägen mot en position
som en ledande leverantör av kliniskt beslutsstöd för akut- och hjärtsjukvård.
Februari 2012
Carl Ekvall
VD Ortivus AB
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Framtidsutsikter
Ortivus har i tidigare pressmeddelande avgivit följande framtidsutsikter för 2012:
Ledningen har under hösten 2011 utarbetat en ny affärsplan och en budget för 2012. Den baseras på
antaganden vad gäller försäljningen under 2012 av såväl de befintliga lösningarna som den nya
produkten MobiMed Smart och pekar på en omsättning 2012 som blir i nivå med 2011 och fortsätter
öka därefter. Tillsammans med under 2011 genomförda kostnadsreduktioner skapas förutsättningar
för ett positivt resultat för verksamhetsåret 2012.
Styrelsen har i samband med årsbokslutet beslutat att revidera sin informationspolicy och
framgent inte avge framtidsutsikter.
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Bokslutskommuniké januari – december 2011
FINANSIELL STÄLLNING OCH UTVECKLING UNDER FJÄRDE KVARTALET 2011
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 14,0 (18,8) MSEK vilket innebär en
minskning med 25%. Koncernens bruttoresultat för det fjärde kvartalet uppgick till 6,8 (8,8) MSEK.
Bruttomarginalen för perioden blev 48% (47%), vilket är i paritet med föregående år. Bolagets
långsiktiga strategi är att över tid ändra produktmixen till en större andel mjukvara.
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till –12,2 (-4,3) MSEK. Rörelsekostnaderna för fjärde
kvartalet uppgick till –19,0 (-13,0) MSEK.
Koncernens finansnetto uppgick till 0,2 (0,1) MSEK.
Resultatet före skatt uppgick till –12,1 (-4,2) MSEK.
Mot bakgrund av den förändrade inriktningen mot ökat mjukvaruinnehåll har de redovisade
immateriella tillgångarna omvärderats, vilket resulterat i en nedskrivning med ett engångsbelopp om
7,5 MSEK under fjärde kvartalet. Detta reducerar avskrivningsunderlaget och medför lägre
avskrivningar med 4 MSEK under 2012.
Kassaflöde och investeringar
Koncernens totala kassaflöde för det fjärde kvartalet uppgick till -6,9 (-10,4) MSEK.
Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för det fjärde kvartalet om –6,4 (-10,2) MSEK,
Investeringarna för det fjärde kvartalet uppgick till -0,5 (-0,3) MSEK.
Finansieringsverksamheten för det fjärde kvartalet gav ett kassaflöde om 0,0 (0,0)
MSEK.
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 13,3 (18,3) MSEK och resultat före och efter skatt uppgick
till –12,0 (-3,0) MSEK. Finansnettot uppgick till 0,2 (0,1) MSEK. Kassa och bank uppgick vid periodens
utgång till 11,6 (24,0) MSEK. Bolaget gjorde under perioden investeringar i immateriella tillgångar
avseende balanserade utgifter om 0,5 (1,4) MSEK.
FINANSIELL STÄLLNING OCH UTVECKLING HELÅRET 2011
Verksamhetsåret har präglats av genomlysning av bolagets verksamhet som ledde till ett
omstruktureringsprogram, för att sänka bolagets totala kostnadsnivå och anpassa nivån till rådande
verksamhetsomfattning. Utvärderingen av bolagets alternativa strategivägar ledde även till ett beslut
om att fokusera på mjukvarulösningar och beslutsstödsystem och begränsa hårdvaruinnehållet i
Ortivus erbjudande.
Den nya plattformen är modulärt uppbyggt med en öppen arkitektur som också öppnar för
anpassning till en bredare användning inom hela akutsjukvården. Nu finns förutsättningar att
positionera Ortivus som en ledande leverantör av kliniskt beslutsstöd och monitorering för akut- och
hjärtsjukvård.
Flera av Ortivus kunder har valt att invänta färdigställandet av den nya plattformen MobiMed Smart,
vilket medfört att försäljningen utvecklats betydligt långsammare än förväntat och ett antal större
affärer tidigast kommer under 2012. Det makroekonomiska klimatet har ytterligare påverkat
investeringsviljan negativt. Detta innebär att den förväntade tillväxten för 2011 uteblivit och
omsättningen blev något lägre än 2010 och med en betydande förlust.
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 45,7 (47,7) MSEK vilket innebär en minskning
med 4 %.
Koncernens bruttoresultat för helåret uppgick till 21,2 (25,6) MSEK. Bruttomarginalen uppgick till
46 (54)% till följd av en högre andel hårdvara i produktmixen jämfört med föregående år. En ökad
andel installationstid och anpassningar har också påverkat bruttomarginalen under räkenskapsåret.
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Rörelseresultatet för helåret uppgick till –38,2 (-32,6) MSEK
Rörelsekostnaderna för helåret uppgick till –59,4 (-58,1) MSEK.
Under året bokfördes omstruktureringskostnader uppgående till 12,0 (4,7) MSEK relaterade till
organisationsförändringar för att stödja företagets strategi.
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till –13,7 (-7,3) MSEK.
Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -26,2 (-27,9) MSEK.
Koncernens finansnetto uppgick till 0,3 (0,0) MSEK
Resultat efter skatt för året uppgick till –37,9 (-32,7) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före
och efter utspädning på –1,83 (-1,58) SEK.
Ledningen och styrelsen har genomfört ett åtgärdsprogram i syfte att sänka bolagets kostnadsnivå.
Programmet som initierades under våren 2011, i syfte att sänka kostnaderna med 20 MSEK på
helårsbasis, har till fullo genomförts och har sänkt kostnaderna med 5 MSEK under 2011 och får full
effekt från 2012 med ytterligare 15 MSEK i sänkta kostnader, den totala kostnadsminskningen blir
således 20 MSEK. Mot bakgrund av den förändrade inriktningen mot ökat mjukvaruinnehåll har de
redovisade immateriella tillgångarna omvärderats, vilket resulterat i en nedskrivning med ett
engångsbelopp om 7,5 MSEK under fjärde kvartalet. Detta reducerar avskrivningsunderlaget och
medför lägre avskrivningar med 4 MSEK under 2012.
Samtliga kostnader knutna till åtgärder är kostnadsförda 2011.
Balansräkning
Balansomslutningen är 51,0 (83,5) MSEK. Minskningen är i huvudsak hänförlig till extra nedskrivning
av tidigare aktiverade forsknings- och utvecklingskostnader samt det negativa resultatets effekt.
Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till 13,7 (28,1) MSEK.
Eget kapital är 29,0 (66,9) MSEK.
Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0,0 (0,0).
Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen.
Kassaflöde och investeringar
Koncernens totala kassaflöde för helåret uppgick till -14,4 (-5,5)
Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för helåret om –8,8 (-26,7) MSEK.
Investeringar för året uppgick till 5,6 (5,5) MSEK och utgjordes främst av balanserade utvecklingsutgifter och till resterande del av förvärv av materiella anläggningstillgångar.
Kassaflöde från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -5,6 (49,5) MSEK, vilket föregående år i huvudsak förklaras av försäljningen av den nordamerikanska verksamheten.
Finansieringsverksamheten under perioden gav ett kassaflöde om 0 (-28,3) MSEK, och var under
2010 främst hänförligt till lösen av banklån på -3,8 samt aktieägarlån på -25,0 MSEK. Koncernen är
skuldfri med en tillfredsställande likviditet.
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för helåret uppgick till 43,1 (44,4) MSEK och resultat före och efter
skatt uppgick till –38,0 (-27,7) MSEK. Bolaget gjorde under perioden investeringar i immateriella
tillgångar avseende balanserade utgifter om 5,1 (4,9) MSEK.
Personal
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 26 (30) personer.
Carl Ekvall har av styrelsen utsetts till VD för Ortivus per den 20 december 2011.
Segment
Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter.

5

Bokslutskommuniké januari-december 2011
ÖVRIGT

Innovation och produktutveckling
Ortivus ambition är att ständigt, genom innovativ forskning och vidareutveckling, förstärka kunderbjudandet. Den modulära uppbyggnaden med en öppen arkitektur öppnar för anpassning till en
bredare användning inom hela akutsjukvården. Ortivus löpande kostnader för FOU 2011 var i nivå
med föregående år totalt ca 25 MSEK.
MobiMed
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
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 fjärde kvartalet avslutades den sista fasen av utvecklingen och testningen av den nya
plattformen MobiMed Smart. Ambulansorganisationen i Kronoberg Läns Landsting godkände User
Acceptance Test och systemet är nu klart för leverans till nya och gamla kunder.
Efter frisläppningen av den nya plattformen MobiMed Smart har 2012 inletts med en konceptuellt
intressant första externa plugin-integration där Ortivus öppna arkitektur integreras med extern
monitorlösning. Region Sjaelland i Danmark betalar utvecklingen av en integration mellan Mobimed
Smart och Physio-Control LP15 som väntas tas i drift under mitten av kvartal ett.
Under slutet av januari hölls utbildningsdagar i journaldesign där flera landsting deltog under tre
dagar för att få en introduktion till hur man designar och testar en helt egenproducerad journal. Efter
kursen har deltagarna återvänt till sina respektive landsting och påbörjat arbetet med att utveckla sina
egna ambulansjournaler på plattformen MobiMed Smart.
Det planerade arbetet med proaktiv utveckling fortsätter och nästa uppdatering av MobiMed Smart
släpps under kvartal ett, med nyheter som flera hårdvaruplattformar, ny funktion för förmaksflimmertrender samt förbättrade serviceförutsättningar, dvs Ortivus kan lösa lokala problem med central
dirigering.
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.
Under avslutningen av 2011 koncentrerades merparten av Ortivus utvecklingsresurser på att
färdigställa MobiMed Smart. Aktiviteter på CoroNet koncentrerades till att underhålla och förvalta
befintlig lösning med färdigställande av uppdateringar.
Fokus på kort sikt är att trygga kundernas installationer och produktval genom kontinuerliga
uppdateringar samtidigt som möjlig utökad funktionalitet och prestanda utvärderas för framtida
releaser.
Hjärtjournalen
Ortivus har ett exklusivt försäljnings- och marknadssamarbete med Domitor som är ägare till
Hjärtjournalen. Hjärtjournalen är en IT-lösning som bl.a. leder till att varje patient erhåller en
behandling i enlighet med gällande riktlinjer. Detta ger bättre vårdresultat, effektivare vård, ökad
kvalitet och ökad patientsäkerhet. Hjärtjournalen har ett integrerat aktivt beslutsstöd och möjliggör
även kontinuerlig uppföljning, kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Ortivus har sedan andra halvåret 2011 ett pågående implementations- och utvecklingsprojekt
avseende detta beslutsstöd. Förutom förbättrad funktionalitet kommer Hjärtjournalen att anpassas till
ytterligare användningsområden vilket ger fler och större patientgrupper kvalitetssäker vård.
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Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2011.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
South Western Ambulance Servíce NHS Foundation Trust (SWASFT) UK har för att öka kvaliteten på
ambulanssjukvården i regionen valt att upphandla Ortivus nya plattform för beslutsstöd och
monitorering, MobiMed Smart.
Den nya produkten MobiMed Smart är byggd med öppen arkitektur, och innehåller avancerade
beslutsstödsfunktioner så som triagering, dynamisk journal och plug-in möjligheter. SWASFT har
tecknat en order som främst tillgodoser behovet av kraftfull vitalmonitorering, prehospital EKGhantering och telemedicin. Lösningen levereras på Ortivus nya modulära plattform, MobiMed Smart,
vilket ger stora möjligheter till framtida utbyggnad av funktionalitet inom samma kvalitetssäkrade
ramverk. Affären omfattar installation på ca 200 ambulanser under drygt två år till ett värde av ca 30
MSEK.
Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas 3 maj, 2012 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.
Valberedning
I november 2011 fastslogs och etablerades Ortivus valberedning inför årsstämman 2011. Denna
består av; Peter Edwall, Ponderus Invest, Ragnhild Wiborg, Consepio, Jonas Fredriksson, Öhmans
IT-fond, Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande och sammankallande.
Transaktioner med närstående
Ortivus har under året återköpt intjänade teckningsoptioner avseende tidigare VD och CFO.
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 med
undantag för nya och omarbetade standarder och tolkningar med tillämpning från den 1 januari 2011.
Dessa förändringar har inte medfört några väsentliga effekter på Ortivus finansiella rapporter.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Ortivus är som alla bolag utsatt för risker av många olika slag. Bolaget har, i syfte att hantera dessa
risker, en riskhanteringsprocess och riskfrågor diskuteras regelbundet i såväl ledningen som
styrelsen.
En beskrivning av bolagets risker, såväl verksamhetsmässiga såväl som finansiella, finns i Ortivus
Årsredovisning för 2010 i not 24. Läsaren uppmanas ta del av denna information för en mer komplett
bild av Ortivus riskbild. Motsvarande risker gäller även för moderbolaget.
Bolagets utsatta finansiella läge med negativt resultat och kassaflöde samt svårigheterna att
åstadkomma snabba försäljningsökningar har som tidigare meddelats gjort att styrelsen genomfört en
genomgripande och mer strategisk översyn i syfte att klargöra vilka möjliga utvecklingsvägar som
finns för bolaget. Det kan inte uteslutas behov av ytterligare åtgärdsprogram, strukturåtgärder,
kapitalanskaffning och/eller andra extraordinära åtgärder i någon kombination i syfte att säkerställa
en långsiktigt stabil lösning för bolaget. Möjligheterna att framgångsrikt genomföra sådana åtgärder
får anses som svårbedömda och förknippade med väsentliga risker i sig. Bolagets relativt lilla storlek
liksom det makroekonomiska läget skapar i denna situation en ytterligare svårighet med tillhörande
risker.
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Alla framåtriktade uttalanden i denna pressrelease baseras på bolagets bästa bedömning vid
tidpunkten för releasen. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och
osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda, i synnerhet i ett läge där det
finansiella klimatet är väldigt osäkert. För mer information om företagets risker se bland annat
Bolagets senaste Årsredovisning och helårsrapport.

Danderyd den 22 februari 2012
Ortivus AB (publ)
Styrelsen
Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 22 februari 2012.

Ortivus AB, Org.nr 556259-1205, Box 713, 182 17 Danderyd, Sverige
Kommande finansiella rapporter
Årsredovisningen 2011 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med 3 april 2012
Delårsrapport för kvartal 1 2012 publiceras den 20 april 2012
Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 12 juli 2012
Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 18 oktober 2012
Kommuniké för 2012 publiceras den 8 februari 2013

Denna bokslutskommuniké är inte granskad av bolagets revisorer.
För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: carl.ekvall@ortivus.com
Leif Carlsson, CFO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: leif.carlsson@ortivus.com

Besök även www.ortivus.com
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

okt-dec

okt-dec

jan-dec

2011

2010

2011

2010

Nettoomsättning

13 988

18 750

45 748

47 726

Kostnad för sålda varor

-7 222

-10 000

-24 519

-22 175

6 766

8 750

21 229

25 551

Belopp i KSEK

Bruttoresultat

jan-dec

Övriga rörelseintäkter

93

18

1 331

1 292

Försäljningskostnader

-3 387

-2 708

-14 515

-15 573

Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

-2 925

-3 185

-17 480

-15 524

-11 972

-6 772

-24 791

-25 041

-820

-385

-3 952

-3 299

-12 245

-4 282

-38 178

-32 594

159

72

332

-31

-12 086

-4 210

-37 846

-32 625

-

-

-

-

-7

-152

-14

-47

-12 093

-4 362

-37 860

-32 672

-

-

-

10 401

-12 093

-4 362

-37 860

-22 271

Omräkningsdifferenser

-1

45

14

4 176

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

-1

45

14

4 176

-12 094

-4 317

-37 846

-18 095

-12 093

-4 362

-37 860

-22 271

-12 094

-4 317

-37 846

-18 095

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK
(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier)

-0,58

-0,21

-1,83

-1,08

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK
från kvarvarande verksamhet

-0,58

-0,21

-1,83

-1,58

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

-2 896

-2 178

-23 361

-23 673

-12 245

-4 282

-38 178

-32 594

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet
Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet
Resultat efter skatt
Övrigt totalresultat

Periodens totalresultat
Resultat efter skatt hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

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

(Earnings before interest and taxes).

Omstruktureringskostnader

Belopp i MSEK
Rörelsekostnader totalt
Organisationsförändringar i
moderbolaget
Omstrukturering av verksamheten i UK
Total omstruktureringskostnader
Rörelsekostnader exkl. omstruktureringskostnader
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2011-12-31

2010-12-31

-59,4

-58,1

12,0

1,7

-

3,0

12,0

4,7

-47,4

-53,4
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

2011-12-31

2010-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

9 084

17 613

Materiella anläggningstillgångar

1 358

2 015

Anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

15

30

10 457

19 658

Omsättningstillgångar
Varulager

9 216

6 299

Kortfristiga fordringar

17 684

29 416

Likvida medel

13 676

28 135

Summa omsättningstillgångar

40 576

63 850

Summa tillgångar

51 033

83 508

Eget kapital

29 031

66 948

Långfristiga skulder

536

434

Kortfristiga skulder

21 466

16 126

Summa eget kapital och skulder

51 033

83 508

Ställda säkerheter

-

15 000

Eventualförpliktelser

-

-

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK
Ingående balans
Inbetald premie för teckningsoptioner
Återköp av teckningsoptioner
Summa totalresultat för perioden
Utgående balans

2011-12-31

2010-12-31

66 948

84 630

-

413

-71

-

-37 846

-18 095

29 031

66 948

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

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

okt-dec
2011

okt-dec
2010

jan-dec
2011

jan - dec
2010

-20 511

2 032

-3 985

-20 320

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

-8 429

-6 184

11 561

-6 183

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 397

-10 169

-8 759

-26 694

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-512

-260

-5 601

49 537

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

-

-28 337

-6 909

-10 429

-14 360

-5 494

Periodens kassaflöde
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KONCERNENS NYCKELTAL

Nettoomsättning

2)

Bruttomarginal %
EBITDA

2)

Avskrivningar
EBIT

2)

2)

Resultat efter skatt

2)

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

45 748

47 726

37 748

83 113

46

54

54

73

-23 361

-23 673

-29 339

-41 858

-14 817

-8 921

-7 628

-21 062

-38 178

-32 594

-36 967

-62 920

-37 860

-32 672

-38 156

-68 946

Resultatmarginal %

2)

-83

-68

-101

-53

Resultat/aktie, SEK

2)

-1,83

-1,58

-1,84

-3,33

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

57

80

52

59

0,00

0,00

0,34

0,27

1,40

3,23

4,09

5,14

26

30

40

98

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

1)

Soliditet, %
Skuldsättningsgrad
Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK
Medelantal anställda

2)

1)

Baserat på rullande 12 månader.

2)

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

Belopp i KSEK

okt-dec
2011

okt-dec
2010

jan-dec
2011

jan-dec
2010

Nettoomsättning

13 349

18 325

43 145

44 408

Kostnad för sålda varor

-6 826

-8 885

-22 857

-21 391

6 523

9 440

20 288

23 017

Rörelsekostnader

-18 726

-12 487

-58 625

-51 960

Rörelseresultat

-12 203

-3 047

-38 337

-28 943

Bruttoresultat

Resultat från finansiella poster

159

70

332

1 219

Resultat efter finansiella poster och före skatt

0

-12 044

-2 977

-38 005

-27 724

Periodens resultat

0

-12 044

-2 977

-38 005

-27 724

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK

2011-12-31

2010-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

9 084

17 613

Materiella anläggningstillgångar

1 292

1 934

9 713

9 713

20 089

29 260

9 128

6 123

Kortfristiga fordringar

17 578

32 047

Kassa och bank

11 646

23 951

Summa omsättningstillgångar

38 352

62 121

Summa tillgångar

58 441

91 381

Eget kapital

37 311

75 318

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

Avsättningar

536

434

Kortfristiga skulder

20 594

15 629

Summa eget kapital och skulder

58 441

91 381

Ställda säkerheter

-

15 000

Eventualförpliktelser

-

-

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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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 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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