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Delårsrapport januari-mars 2012 

 

Positivt resultat och starkt kassaflöde 

Fjärde kvartalet 2012 

• Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (14,0) MSEK. 

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,8 (-12,2) MSEK.  

Rörelseresultat för kvartal 4 2011 belastades av omstruktureringskostnader med -7,5 MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till -1,9 (-12,0) MSEK.  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (-6,4) MSEK. 

• Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,09 (−0,58). 

 

Helåret 2012 

• Nettoomsättningen uppgick till 60,7 (45,7) MSEK. 

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 2,0 (-38,2) MSEK.  

Föregående års rörelseresultat, EBIT, belastades av omstruktureringskostnader med -12,0 MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (-37,8) MSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 (-8,7) MSEK. Soliditeten 31 december uppgick till 

59 (57)%.   

• Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,11 (-1,83). 

• Under året har framgångsrikt ordern på MobiMed Smart i UK levererats och per den 31 december var 128 av 
200 ambulanser installerade. 
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VD har ordet 
 
2012 blev ett bra år för Ortivus med god tillväxt, positivt resultat och positivt kassaflöde. Detta framförallt som ett 
resultat av en framgångsrik lansering av MobiMed Smart, som attraherat både existerande och nya kunder. Men 
också av de strukturförändringar som gjorts i bolaget. Under 2011 genomfördes ett omfattande åtgärdsprogram, 
som bland annat halverade bolagets kostnadsmassa och ökade fokus på aktivt beslutsstöd för den prehospitala 
vårdprocessen. Effekterna av detta kan nu avläsas i en kraftig resultatförbättring och en omsättningstillväxt på  
30 % för helåret 2012. Vi upplever ett stort fortsatt intresse för den nya teknikplattformen MobiMed Smart, som 
lanserades i slutet av 2011, och vi deltar nu i flera stora upphandlingar, som väntas avslutas under 2013. Ortivus 
har en ledande position när det gäller beslutsstöd inom ambulanssegmentet och vi fortsätter att investera i ny 
funktionalitet. 
 
Omsättningen i fjärde kvartalet blev 14,0 MSEK (14,0), d v s i nivå med föregående år. För helåret 2012 ökade 
omsättningen från 45,7 MSEK till 60,7 MSEK och resultatet förbättrades från – 26,2 MSEK till 2,0 MSEK. Under 
fjärde kvartalet investerades i ett antal nya medarbetare i syfte att möta en märkbart ökad affärsaktivitet. Som 
tidigare påpekats präglas vår marknad av relativt få men stora projekt, vilket kan resultera i att enskilda kvartal 
uppvisar stora olikheter i såväl omsättning som resultat. Den strategiska inriktningen mot ett ökat inslag av 
egenutvecklad programvara för beslutsstöd har resulterat i en förbättring av bruttomarginalen från 46 till 56 %. 
 
Vi ser en växande marknad för kliniska beslutsstödssystem. Många vårdprocesser startar i ambulanssjukvården 
och allt fler upphandlingar omfattar inte bara utrustningen i ambulansen, utan hela vårdkedjan med integration till 
befintliga system på sjukhuset. Akutmottagningarna saknar i allt väsentligt den typ av patientnära och integrerade 
lösningar som Ortivus levererar till ambulanser och det är därför naturligt att vi nu tar steget in på Akuten med 
introduktionen av MobiMed Emergency. Det kommer att möjliggöra ett integrerat flöde av patientinformation 
mellan ambulans och akutmottagning och bidra till effektivare arbetssätt och förbättrat vårdresultat. 
 
Förutom den stora MobiMed Smart ordern i UK vid årets början, där för närvarande 128 av 200 ambulanser är 
installerade, har bland andra VGR pågående leveranser. Även CoroNet har expanderat sin installerade bas inom 
avancerad hjärtövervakning. 
 
Med sunda finanser och attraktiva erbjudanden baserade på teknik för framtiden, står Ortivus väl rustat att möta 
en ökad efterfrågan på en marknad som ställer stora krav på leverantörer och lösningar. Det är därför med stor 
tillförsikt som jag ser fram emot att leda Ortivus vidare på den inslagna vägen. 
. 

 
Carl Ekvall 
CEO 
8 februari 2013 
 
 
 
 

Framtidsutsikter 
Som tidigare kommunicerats lämnar Ortivus inte framtidsutsikter.  

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 kommunikationslösningar, 
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 akut-sjukhus är utrustade med 
Ortivus lösningar. 
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FJÄRDE KVARTALET 2012 – FINANSIELL STÄLLNING OCH 
UTVECKLING 

Omsättning och resultat   
Fokus för verksamhetsåret har fortsatt varit att sänka bolagets totala kostnadsnivå och anpassa nivån till rådande 
verksamhetsomfattning. Under fjärde kvartalet bibehölls ett starkt fokus på skapa lönsamhet men i syfte att möta 
ökad efterfrågan och för att hantera ett antal större projekt ökades antalet medarbetare med ett par personer 
under kvartalet vilket påverkade kvartalsresultatet negativt.  

 
Koncernen redovisar ett positivt kassaflöde för kvartalet om 4,4 MSEK. 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 14,0 (14,0) MSEK. 

• Koncernens bruttoresultat uppgick till 6,2 (6,8) MSEK.  

• Bruttomarginalen uppgick till 44 (48)%. 

• Rörelsekostnaderna uppgick till -8,1 (-19,0) MSEK. 

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,8 (-12,2) MSEK. 

• Koncernens finansnetto uppgick till 0,0 (0,2) MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till -1,9 (-12,1) MSEK. 

 

Balansräkning 

Balansomslutningen uppgick till 53,2 (51,0) MSEK. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 20,4 (13,7) MSEK. 

Eget kapital uppgick till 31,2 (29,0) MSEK. 

Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0,0 (0,0). 

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. 

 

Kassaflöde och investeringar  

Koncernens totala kassaflöde uppgick till 4,4 (-6,9) MSEK.  

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde om 5,4 (-6,4) MSEK,  

Investeringarna uppgick till -1,0 (-0,5) MSEK, vilket är hänförligt till aktiveringar. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. 

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 12,8 (13,3) MSEK och resultat före och efter skatt uppgick 

till -1,5 (-12,0) MSEK. Investeringar för kvartalet uppgick till 1,0 (0,5) MSEK och avsåg immateriella tillgångar 

avseende balanserade utgifter. 

 

 

HELÅRET 2012 – FINANSIELL STÄLLNING OCH UTVECKLING 

Våren 2011 initierade ledningen och styrelsen ett åtgärdsprogram i syfte att sänka bolagets totala kostnadsnivå. 

Totalt sänktes kostnaderna med 27,8 MSEK om man jämför 2012 med 2011. 
Försäljningsframgångar, en ökad bruttomarginal och sänkta kostnader bidrar till att Ortivus redovisar ett positivt 
rörelseresultat, en förbättring med ca 28 MSEK i jämförelse med föregående år. 

Koncernen redovisar ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde. 

 

Installation i ambulanser för regionen Western Ambulance Service NHS Foundation (SWASFT) har genomförts 

enligt tidplan och per den 31 december 2012 var 128 ambulanser av totalt ca 200 utrustade med Ortivus nya 

plattform för beslutsstöd och monitorering. 
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Omsättning och resultat    

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 60,7 (45,7) MSEK vilket innebär en ökning med 32,8 %.  

• Koncernens bruttoresultat uppgick till 33,9 (21,2) MSEK.  

• Bruttomarginalen uppgick till 56 (46)%. 

• Rörelsekostnaderna uppgick till -33,0 (-60,7) MSEK.  

• Rörelseresultatet, EBIT uppgick till 2,0 (-38,2) MSEK. 

• Koncernens finansnetto uppgick till 0,2 (0,3) MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (-37,9) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning 
på 0,11 (-1,83) SEK.  

 

Kassaflöde och investeringar  

Ortivus har löpande under året kostnadsfört 8 MSEK i FOU. 

Koncernens totala kassaflöde för helåret uppgick till 7,0 (-14,4). 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för helåret om 8,9 (-8,8) MSEK.  

Investeringar för året uppgick till 2,0 (5,6) MSEK och utgjordes till hälften av balanserade utvecklingsutgifter och 

till hälften förvärv av materiella anläggningstillgångar.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -2,0 (-5,6) MSEK. 

Finansieringsverksamheten under perioden gav ett kassaflöde om 0 (0) MSEK. Koncernen är skuldfri med en 

kassa som uppgick till 20,4 MSEK. 

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning för helåret uppgick till 55,4 (43,1) MSEK och resultat före och efter skatt uppgick 

till 0,4 (-38,0) MSEK. Bolaget gjorde under perioden investeringar i immateriella tillgångar avseende balanserade 

utgifter om 1,0 (5,1) MSEK. 

 

Personal 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 21 (26) personer.  

 

Segment  

Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter. 

 

Transaktioner med närstående 

För att förstärka den finansiella förmågan och för att skapa en beredskap för större upphandlingar och leveranser, 

vilka i vissa faser binder betydande kapital, så har bolaget tillförsäkrat sig en låne-/kreditram upp till 25 MSEK 

genom avtal med huvudägaren Ponderus Invest AB. Avtalet löper till och med 31/12-2013 och har slutits på 

marknadsmässiga villkor. Ortivus har inte utnyttjat kreditlöftet. 
 

INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLING 
 

Ortivus ambition är att ständigt, genom vidareutveckling och innovativa lösningar, förstärka kunderbjudandet. Den 

modulära uppbyggnaden med en öppen arkitektur öppnar för anpassning till en bredare användning inom hela 

akutsjukvården. Ortivus har under 2012 löpande kostnadsfört 8 MSEK i FOU för nedanstående produkter. 

. 

MobiMed Smart 

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 
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prehospitala triageringen förbättras med MobiMed Smarts IT-stöd, vitala beslut kan tas redan i ambulansen och 

behandling på den lämpligaste vårdnivån säkerställs. 

 

Under januari 2012 hölls utbildningsdagar i journaldesign där flera landsting deltog under tre dagar för att lära sig 

hur man designar och testar en helt egenproducerad journal. Efter kursen har deltagarna återvänt till sina 

respektive landsting och arbetet med att utveckla sina egna ambulansjournaler på plattformen MobiMed Smart, 

anpassade till det arbetssätt, förutsättningar och lokala riktlinjer som de har. 
 

Det planerade arbetet med proaktiv utveckling fortsätter och nästa uppdatering av MobiMed Smart släpps under 

kvartal två 2013. 

 

Under 2011 valde South Western Ambulance Servíce NHS Foundation Trust (SWASFT) i UK MobiMed Smart för 

sina ca 200 ambulanser och under 2012 påbörjades installation och driftsättning, per 31 december 2012 har 128 

ambulanser driftsatts med MobiMed Smart. 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg placerade en order på MobiMed Smart till sina 28 ambulanser i 

maj. Lösningen inkluderar avancerad vitalmonitorering som idag används på kardiologkliniker. 

 

Södra Älvsborgs Sjukhus valde i oktober MobiMed Smart till 21 ambulanser, vilket innebär att MobiMed Smart 

inom kort finns i alla ambulanser i Västra Götalandsregionen. Installation pågår och beräknas bli klar under första 

kvartalet 2013. 

 

Landstinget Västmanland gjorde i december en hårdvaruuppgradering till sin MobiMed installation i 23 

ambulanser. Detta medför att de får en teknisk infrastruktur som möjliggör framtida uppgraderingar och utveckling 

av MobiMed Smart.  

 

I Landstinget Kronoberg uppgraderade 21 ambulanser till MobiMed Smart i december. 

MobiMed Emergency 

Ortivus nya produkterbjudande MobiMed Emergency är ett beslutsstödssystem anpassat till akutmottagningarnas 

behov att effektivisera och kvalitetssäkra vårdprocesser. Ortivus har för avsikt att introducera MobiMed 

Emergency under 2013 

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 året har följande Landsting/sjukhus kompletterat sina befintliga CoroNet installationer: 

 

Helsingborgs lasarett 

Landstinget i Dalarna  

Landstinget Västmanland 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal 

S:t Görans sjukhus AB  

Södra Älvsborgs sjukhus 

Ålands Hälso- och sjukvård  

Hjärtjournalen 

Ortivus samarbetar med Domitor kring beslutsstödsprodukten 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.  
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Hjärtjournalen används idag på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och kommer succesivt att införas i hela Västra 

Götalandsregionen. 

 

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 2012.  

Dessa förändringar har inte medfört några väsentliga effekter på Ortivus finansiella rapporter. 

 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för moderbolaget och koncernen 

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Riskhantering är en del av lednings-

ansvaret och bolaget har en policy och process för riskhanteringen som primärt fokuserar på fyra typer av risker; 

finansiella, operativa, legala/regulativa samt landsrisker. 

 

Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten och en mer detaljerad beskrivning av de 

finansiella riskerna finns i not 22 i Årsredovisningen 2011. Inga ytterligare risker har tillkommit under kvartalet. 

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

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. Utöver vad som 

krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar 

sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser. 

 

Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2012. 
 

Årsstämma 

Årsstämma kommer att hållas 19 april, 2013 klockan 13.00, 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 oktober 2012 fastslogs och etablerades Ortivus valberedning inför årsstämman 2013. Denna består av; Peter 

Edwall, Ponderus Invest, Laurent Leksell, Bonit Invest AB, Nils Arne Eriksson, utsedd av aktieägare Rune 

Pettersson, Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande och sammankallande. 
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Danderyd den 8 februari 2013 

Ortivus AB (publ) 

 

Carl Ekvall 

CEO 

 

 

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. 

 Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 8 februari 2013. 

 

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

 

Kommande finansiella rapporter 

Årsredovisningen 2012 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med 13 mars 2013 

Delårsrapport för kvartal 1 2013 publiceras den 19 april 2013 

Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 12 juli 2013 

Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 18 oktober 2013 

Kommuniké för 2013 publiceras den 7 februari 2014 

 

                                           Denna bokslutskommuniké är inte granskad av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information 

Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com 

Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com 

 

Besök även www.ortivus.com 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 

   
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Belopp i KSEK   mar-05 2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning 
 

24576 14 021 13 988 60 710 45 748 

Kostnad för sålda varor   -3800 -7 830 -7 222 -26 847 -24 519 

Bruttoresultat 
 

20776 6 190 6 766 33 862 21 229 

       
Övriga rörelseintäkter 

 
338 102 93 1 116 1 331 

Försäljningskostnader 
 

-11740 -2 846 -3 387 -9 662 -14 515 

Administrationskostnader 
 

-4578 -3 566 -2 925 -13 600 -17 480 

Forsknings- och utvecklingskostnader  
 

-4906 -1 022 -11 972 -7 932 -24 791 

Övriga rörelsekostnader   -996 -689 -820 -1 793 -3 952 

Rörelseresultat  
 

-1106 -1 830 -12 245 1 992 -38 178 

Finansnetto   -58 45 159 183 332 

Resultat före skatt 
 

-1164 -1 785 -12 086 2 175 -37 846 

       
Aktuell skatt  

 
-150 - - - - 

Uppskjuten skatt 
 

-126 -106 -7 45 -14 

Resultat efter skatt  
 

-1440 -1 891 -12 093 2 220 -37 860 

       
       
Resultat efter skatt 

  
-1 891 -12 093 2 220 -37 860 

       
Övrigt totalresultat 

      
Omräkningsdifferenser     -8 -1 -64 14 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 
 

-8 -1 -64 14 

       
Periodens totalresultat 

  
-1 899 -12 094 2 156 -37 846 

       Resultat efter skatt hänförligt till: 
      Moderbolagets aktieägare 
  

-1 891 -12 093 2 220 -37 860 

       Periodens totalresultat hänförligt till: 
      Moderbolagets aktieägare 
  

-1 899 -12 094 2 156 -37 846 

       
       
       Resultat per aktie före och efter utspädning, 
SEK 

  
-0,09 -0,58 0,11 -1,83 

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier)  
      

       Antal aktier per balansdagen (tusental) 
 

13805 20 708 20 708 20 708 20 708 

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 
 

13805 20 708 20 708 20 708 20 708 

       

       EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amort.) -1 059 -2 896 5 033 -23 361 

EBIT     (Earnings before interest and taxes). 
  

-1 830 -12 245 1 992 -38 178 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
 

Belopp i KSEK         2012-12-31 2011-12-31 

Anläggningstillgångar 
      

Övriga immateriella anläggningstillgångar 
    

7 784 9 084 

Materiella anläggningstillgångar 
    

1 586 1 358 

Uppskjutna skattefordringar     
 

  60 15 

Summa anläggningstillgångar 
  

  
 

9 429 10 457 

       
Omsättningstillgångar 

      
Varulager 

    
7 869 9 216 

Kortfristiga fordringar 
    

15 450 17 684 

Kassa och bank     
 

  20 444 13 676 

Summa omsättningstillgångar 
  

  
 

43 763 40 576 

Summa tillgångar 
    

53 193 51 033 

       
Eget kapital 

    
31 187 29 031 

Långfristiga skulder 
    

480 536 

Kortfristiga skulder     
 

  21 526 21 466 

Summa eget kapital och skulder 
  

  
 

53 193 51 033 

       
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

     
Ställda säkerheter 

    
- - 

Eventualförpliktelser 
    

- - 

        

     

     
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 

Belopp i KSEK         2012-12-31 2011-12-31 

Ingående balans 
    

29 031 66 948 

Inbetald premie för teckningsoptioner 
    

- 14 

Summa totalresultat för perioden   
 

  
 

2 156 -37 931 

Utgående balans 
 

  
 

  31 187 29 031 

 
 

 

     

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 
 

   
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Belopp i KSEK     2012 2011 2012 2011 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -989 2 032 5 326 -20 249 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      6 379 -8 429 3 620 11 561 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
  

5 390 -6 397 8 946 -8 688 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
  

-1 020 -512 -1 966 -5 601 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
 

- - - -71 

Periodens kassaflöde 
 

  4 370 -6 909 6 980 -14 360 

 

 



 

 

 

 

10 

Bokslutskommuniké januari-december 2012 

 

KONCERNENS NYCKELTAL 

 

      2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 

Nettoomsättning 2) 
  

60 710 45 748 47 726 37 748 

Bruttomarginal %  
  

56 46 54 54 

EBITDA 2) 
  

5 033 -23 361 -23 673 -29 339 

Avskrivningar 2) 
  

-3 041 -14 817 -8 921 -7 628 

EBIT 2) 
  

1 992 -38 178 -32 594 -36 967 

Resultat efter skatt 2) 
  

2 220 -37 860 -32 672 -38 156 

Resultatmarginal % 2) 
  

4 -83 -68 -101 

Resultat/aktie, SEK 2) 
  

0,11 -1,83 1,58 -1,84 

Räntabilitet på eget kapital % 1) 
  

7 neg neg neg 

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 1) 
  

7 neg neg neg 

Soliditet, % 
  

59 57 80 52 

Skuldsättningsgrad 
  

0,00 0,00 0,00 0,34 

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 
  

1,51 1,40 3,23 4,09 

Medelantal anställda 2) 
  

21 26 30 40 

              

1) Baserat på rullande 12 månader.             
2) Exkluderar för år 2009 och framåt de 
avyttrade dotterbolagen i Nordamerika.           

  

 

DEFINITIONER 
 
Bruttomarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat före avskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
 
EBIT 
Rörelseresultat (Earnings Before Interest and Taxes) 
 
Resultatmarginal 
Resultat före skatt i procent av nettoomsättning 
 
Räntabilitet på eget kapital 
Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital (rullande 12 mån). 
 
Räntabilitet på sysselsatt kapital 
Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital (rullande 12 mån). 
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
 
Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.  
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

  
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Belopp i KSEK   2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning 
 

12 789 13 349 55 401 43 145 

Kostnad för sålda varor 
 

-6 785 -6 826 -25 141 -22 857 

Bruttoresultat   6 005 6 523 30 261 20 288 

      
Rörelsekostnader 

 
-7 552 -18 726 -30 002 -58 625 

Rörelseresultat  
 

-1 548 -12 203 258 -38 337 

Resultat från finansiella poster 
 

45 159 183 332 

Resultat före skatt   -1 502 -12 044 442 -38 005 

      
Resultat efter skatt 

 
-1 502 -12 044 442 -38 005 

       

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat 
 
 
 
 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

Belopp i KSEK         2012-12-31 2011-12-31 

Anläggningstillgångar 
      

Immateriella anläggningstillgångar 
    

7 784 9 084 

Materiella anläggningstillgångar 
    

1 379 1 292 

Andelar i koncernföretag         9 713 9 713 

Summa anläggningstillgångar 
    

18 876 20 089 

       
Omsättningstillgångar 

      
Varulager 

    
7 525 9 128 

Kortfristiga fordringar 
    

14 292 17 580 

Kassa och bank         17 948 11 645 

Summa omsättningstillgångar 
    

39 765 38 353 

       
Summa tillgångar 

    
58 641 58 442 

       
Eget kapital 

    
37 753 37 311 

Avsättningar 
    

480 536 

Kortfristiga skulder         20 408 20 595 

Summa eget kapital och skulder 
    

58 641 58 442 

       
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

     
Ställda säkerheter 

    
 -  - 

Eventualförpliktelser 
    

- - 
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HUVUDKONTOR 

Ortivus AB 
 
Box 713 
Karlsrovägen 2 D 
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.com 
www.ortivus.com 

mailto:info@ortivus.com
mailto:sales@ortivus.com

