
 

 

 

Bokslutskommuniké januari−december 2008   
 
 

STARK POSITION PÅ SVAG MARKNAD 
� Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,6 (27,4) och för året till 83,1 (101,9) MSEK. 

� Rörelseresultat under kvartalet exklusive engångsnedskrivningar och omstruktureringskostnader 
uppgick till -12,9 (-8,2) och inklusive engångsposterna till -24,6 (-26,9) MSEK.                            
Rörelseresultat för året exklusive engångsnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till      
-31,3 (-25,6) MSEK, samt justerat för kurseffekter i Nordamerika till -26,6 (-28,4).                                    
Rörelseresultatet inklusive engångsposterna uppgick till -41,9 (-50,7) MSEK. 

� Kassaflödet under kvartalet uppgick till -3,2 (-5,8) MSEK och soliditeten för året uppgick till 59 % (64 %). 

� Resultat per aktie under kvartalet uppgick till -1,11 (-1,74) SEK och för året till -2,11 (-2,90). 

� En första order för MobiMed på kommersiella villkor i Tyskland under fjärde kvartalet och en fortsatt 
stark utveckling i den nordamerikanska verksamheten. 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

� Omförhandling och förlängning har skett av bolagets tidigare upptagna syndikatlån.  

 

www.ortivus.se 
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VD KOMMENTAR  

Fortsatt stark försäljningsutveckling i USA 
trots kärv ekonomi 
 

Omfattande åtgärder har inletts för att vända Ortivus negativa resultatutveckling. 

 

Affärerna har påverkats av långsammare beslutsprocesser i det kärva ekonomiska läget, men vi 

kan konstatera ett fortsatt stort intresse för Ortivus lösningar. Vi ser en fortsatt strävan att säkerställa 

säkrare och effektivare vård av speciellt infarktpatienter i det akuta skedet. Generellt noterar vi ett 

ökat intresse från många länder att förbättra vårdutfall, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet, 

något som Ortivus produkter och lösningar möjliggör. 

 

Den underliggande nordamerikanska verksamheten genererar fortsatt positiv vinst och kassaflöde 

trots bister ekonomi. Vi kan med tillfredställelse notera att nettoomsättningen i USA har ökat med 

drygt 7 % jämfört med föregående år.  

 

Som ett led i arbetet att vända den finansiella utvecklingen i Ortivus genomfördes ett program för 

att minska omkostnaderna under fjärde kvartalet. 

En fokusering av strategin till Ortivus styrkeområden inleddes 2008, med en utförsäljning av tyska 

företaget Medos, som gör lösningar för radiologiska informationssystem. Ett initiativ för att utveckla 

och införa nya affärsmodeller har påbörjats. Första steget är att introducera software assurance, där 

kunden sluter ett kontrakt för kontinuerlig uppdatering av mjukvaran. Reaktionerna från marknaden 

har varit positiva. 

 

Det interna effektiviseringsarbetet fortsätter, nu med intensivt fokus på att genomföra ett antal 

affärer på några prioriterade marknader. 

 

Vi ser ett fortsatt stort intresse på den nordiska marknaden och speciellt den svenska, för att 

effektivisera och förbättra sjukvården genom att säkerställa Prehospital e-Health. Det innebär bl.a. 

högkvalitetsvård redan under ambulanstransporten. Detta förutsätter omedelbar och kontinuerlig 

kontakt mellan ambulans och kliniska experter, vilket Ortivus lösningar möjliggör. Det ger 

beslutsunderlag för att transportera patienten till relevant vård- eller terapiställe. Detta leder till 

bättre vårdutfall, säkrare vård för patienten och sammantaget leder det också till lägre 

vårdkostnader. 

 

 

 

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. 



 

3 

Sjukvårdens strävan mot ökad regionalisering och centralisering av specialistkompetens, 

efterfrågar i allt högre utsträckning att patienter får tillgång till specialistkompetens redan under 

transporten.  

 

De svenska ambulanserna är till 2/3 idag utrustade med Ortivus lösning MobiMed. CoroNet med 

sin unika telemetrilösning för hjärtpatienter representeras på flertalet ledande universitetssjukhus i 

Sverige. 

 

Vi ser ökade aktiviteter i många länder för att göra nationella IT-lösningar som stödjer vården bl.a. 

i Storbritannien och Sverige. Samordnad journalhantering är ett annat område där Ortivus ligger 

långt fram i utvecklingen och är väl positionerat med sina produkter. Under perioden har ett Letter of 

Intent slutits med Excense, ett bolag inom mjukvaruhantering, som stödjer Ortivus lösning för 

journalhantering och beslutsstöd för hjärtpatienter enligt de nationella riktlinjerna. 

 

På den brittiska IT-marknaden har, som tidigare kommunicerats, det omfattande nationella 

initiativet för samordnad IT-hantering inom sjukvården fördröjts. Ortivus fortsätter bearbetningen och 

våra aktiviteter i England har ökat. På den tyska marknaden har Ortivus fått sin första kommersiella 

MobiMed order, vilket är en viktig inbrytning på en stor marknad. Den nordamerikanska 

verksamheten genererar fortsatt positiv vinst och kassaflöde trots bister ekonomi. Under året har vi 

avslutat ett större utvecklingsprojekt, utanför bolagets kärnområde, vilket lett till betydande 

nedskrivningar. Vi har genomfört ett VD-skifte och har nu en internt rekryterad VD som har 

mångårig erfarenhet av Emergency Medical Services och våra kunder. Vi lägger nu fokus på 

vidareutveckling av våra tjänster inom det området. 

 

I dessa orostider är det en styrka att ha en sådan stabil ägarkrets vilket också bekräftats av det 

omförhandlade syndikatlånet. 

 

Vi ser ett fortsatt starkt intresse för Ortivus erbjudande men införsäljningsprocesserna är långa. 

Trots det krävande marknadsläget ser jag framtiden an med tillförsikt, Ortivus har ett väl positionerat 

och unikt erbjudande till kunder över hela världen med stor tillväxtpotential och nu är siktet inställt på 

ett positivt kassaflöde i fjärde kvartalet 2009. 

 

 

Jan B Andersson 

VD 

 

23 februari, 2009
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Bokslutskommuniké  
januari – december 2008
 

FJÄRDE KVARTALET 2008 

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 23,6 (27,4) 

MSEK vilket innebär en minskning med drygt 13 %. Minskningen var främst 

hänförlig till lägre omsättning i Sverige, oförändrad på USA marknaden, medan 

Englands försäljning ökade med 1,4 MSEK.  

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -24,6 (-26,9) MSEK. 

Rörelsekostnaderna för fjärde kvartalet uppgick till -40,5 (-46,6) MSEK, 

inklusive nedskrivning av immateriella tillgångar i Nordamerika under 2008 om 

-9,5 MSEK och i Sverige 2007 om -18,7 MSEK. Reservering i samband med 

VD-byte i USA uppgår till -2,2 MSEK. 

 

Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till -24,3 (-27,5) MSEK.  

Kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till -3,2 (-5,8) MSEK.  

Trots oro i den amerikanska ekonomin visar Ortivus USA verksamhet ett 

underliggande positivt resultat och kassaflöde. Ny VD för det amerikanska 

bolaget har utsetts, Teresa Ruroden med mångårig erfarenhet från Ortivus och 

branschen.  

För att ytterligare förstärka Ortivus tillgång till finansiering har, som 

kommunicerats i Q3-rapporten, befintlig bankkredit omförhandlats och 

förstärkts med en ytterligare kreditfacilitet. Därutöver har överenskommelse 

med banken om amorteringsfrihet i 12 månader på banklånen träffats. 

 

HELÅRET 2008 

 

RESULTAT OCH STÄLLNING 

 

Omsättning 

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 83,1 (101,9) MSEK.  

Minskningen i Norden beror främst på lägre omsättning på den svenska 

marknaden, men också en minskning med 3,3 MSEK genom stängningen av 

det danska dotterbolaget. I Europa är minskningen hänförlig till England.   

I USA ökade omsättningen i lokal valuta med 7 %. För Nordamerika 

minskade omsättningen med 10 % beroende på minskad omsättning för 

segmentet polis/brandkår och på en negativ valutakurskomponent 

motsvarande 1,5 MSEK.   

 

Bruttoresultat, omkostnader och rörelseresultat  

Koncernens bruttoresultat för helåret uppgick till 60,6 (76,1) MSEK. 

Bruttomarginalen är i stort sett oförändrad från 75 % till 73 %.  

Koncernens rörelsekostnader för helåret uppgick till -102,4 (-126,9) MSEK. 

Minskningen av rörelsekostnader drygt 19 % är främst ett resultat av det 

omfattande åtgärdsprogrammet som genomförts.  

 

Koncernens rörelseresultat för året uppgick till – 41,9 (-50,7) MSEK. Av- och 

nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -17,1 (-30,5) 

MSEK. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och strukturreserver enligt 

tabell nedan uppgick till -31,3 (-25,6) MSEK, samt justerat för kurseffekter i 

Nordamerika till -26,6 (-28,4) MSEK. Kurseffekter i de nordamerikanska 

bolagen uppgår till -4,7 (2,8) MSEK. 
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Rörelseresultatet för Nordamerika justerat för engångsnedskrivningar och 

strukturreserver är fortsatt positivt, med positivt kassaflöde, men påverkas av 

valutakurseffekter och försäljningstapp i enskilda segment. I den 

nordamerikanska verksamheten fortsätter det dominerande segmentet 

ambulans att utvecklas positivt och orderingången har under kvartalet varit 

stark. De satsningar som har gjorts i det mindre segmentet är försenade. 

Satsningen på utveckling av den nya systemplattformen fortsätter, vilket 

skapar en bra bas för fortsatt marknadsföring och försäljning av de 

nordamerikanska produkterna.   

 

Aktiverade utgifter under helåret uppgick till 8,2 (18,3) MSEK, varav 

aktivering av utvecklingsutgifter för CoroNet och MobiMed uppgick till 4,4 

(12,5) MSEK.  

 

Periodens resultat, finansnetto och skatt 

Resultatet efter skatt för kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick till –22,9 

(-36,1) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning 

på -1,11 (-1,74) SEK. Resultatet efter skatt för året för kvarvarande verksamhet 

uppgick till -43,7 (-60,1) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie före och 

efter utspädning på -2,11 (-2,90) SEK.  

Aktuell skatt är hänförlig till Nordamerika. Inga underskottsavdrag aktiveras i 

koncernen eller bolagen.  

 

Som ett led i Ortivus åtgärdsprogram med fokusering på kärnområdena har 

det tyska dotterbolaget Medos AG verksamt inom bildhantering för röntgen, 

avyttrats. Resultatet efter skatt från avvecklad verksamhet uppgår till -25,2 

MSEK och är hänförligt till Medos AG. Av de -25,2 MSEK utgör -27,2 MSEK 

nedskrivningar redovisade i andra kvartalet 2008. Under tredje kvartalet 

slutreglerades köpeskillingen om 2,2 MEUR och transaktionen är därmed 

avslutad.  

 

För att stärka likviditeten upptogs i andra kvartalet ett lån om 25 MSEK från 

några av bolagets större aktieägare. 

 

Optionsprogram 

Ortivus styrelse har som tidigare kommunicerats beslutat om ett 

aktiekursrelaterat bonusprogram för samtliga anställda i moderbolaget som 

inte omfattas av teckningsoptionsprogrammet för ledande befattningshavare. 

Teckningsoptionsprogrammet för ledande befattningshavare omfattar 500 000 

teckningsoptioner och är fulltecknat. Syftet med programmen är att skapa ökat 

fokus på aktieägarvärde i det pågående förändringsarbetet av Ortivus samt att 

skapa ytterligare motivation och engagemang hos de anställda. 

 

VD-byte 

Jan B Andersson, med erfarenhet från både medicintekniska bolag samt IT-

bolag, har rekryterats till ny VD i bolaget. Jan B Andersson kommer närmast 

från TietoEnator där han var chef för all hälso- och sjukvårdsverksamhet i 

Skandinavien. Jan B Andersson tillträdde den 11 augusti 2008. 
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Segment, kvarvarande verksamheter (1

MSEK jan–dec 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Extern omsättning 56,3 62,9 8,2 10,4 18,7 28,7 0,0 0,0 83,1 101,9

Intern omsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 1,1 -5,7 -1,1 0,0 0,0

Nettoomsättning 56,3 62,9 8,2 10,4 24,4 29,8 -5,7 -1,1 83,1 101,9

Rörelseresultat -10,3 10,6 -2,9 0,3 -28,7 -58,3 -0,1 -3,3 -41,9 -50,7

Rörelseresultat exkl 
nedskrivningar & 
strukturreserver 1,4 10,6 -2,9 0,3 -29,8 -33,2 -0,1 -3,3 -31,3 -25,6

KoncernenNordamerika
Europa exkl 

Norden
Norden & Övriga 

länder Elimineringar

 

Nettoomsättning, kvarvarande verksamheter

2008 2007 Förändring 2008 2007 Förändring
Nettoomsättning, MSEK okt-dec okt-dec % jan-dec jan-dec %

Nordamerika 15,6 16,7 -6,6 56,3 62,9 -10,5

Europa (exkl Norden) 2,4 1,0 140,0 8,2 10,4 -21,2

Norden (& Övriga länder) 5,6 9,7 -42,3 18,7 28,7 -34,8

Totalt 23,6 27,4 -13,9 83,1 101,9 -18,4

 
1) Kvarvarande verksamheter exkluderar det tidigare dotterbolaget Medos AG som såldes under året.  

 

Kassaflöde, investeringar och likviditet 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för helåret om -11,1 (-32,9) 

MSEK och påverkades med -6,0 (-5,1) MSEK avseende 

omstruktureringsutgifter i Tyskland. I USA påverkar en reserv för VD-bytet med 

-2,2 (-) MSEK.  

Investeringarna för det fjärde kvartalet uppgick till 4,2 (-2,2) MSEK. 

Investeringarna för året uppgick till –0,4 (-23,0) MSEK och utgjordes av 

förvärv av immateriella anläggningstillgångar -8,2 (-18,3) MSEK, materiella 

anläggningstillgångar -4,5 (-5,3) MSEK, avyttringar finansiella tillgångar 6,3 

(0,5) MSEK, samt av försäljning av Medos AG till 6,0 MSEK.  

Finansieringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -1,1 (-2,2) MSEK.     

Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde för helåret om 8,2 (-8,5) MSEK. 

Under 2008 upptog bolaget ett lån från några större aktieägare om 25 MSEK, 

gjorde en extra amortering om -8 MSEK, erhöll likviden 2,2 MEUR vid 

avyttringen av Medos samt gjorde en ytterligare amortering om -4,4 MSEK 

avseende lån relaterat till förvärvet av Medos.  

Årets kassaflöde var -11,1 (-32,9) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick 

vid årets utgång till 50,5 (57,2) MSEK. Kortfristiga placeringar uppgick till 1,4 

(8,2) MSEK.  

Koncernens finansnetto uppgick till -2,0 (-0,4) MSEK och koncernens skuld-

sättningsgrad uppgick till 0,27x (0,13x).  

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 24,4 (26,4) MSEK och resultat efter 

finansiella poster uppgick till -55,5 (-59,1) MSEK. Resultat efter finansiella 

poster justerat för förlusten vid avyttringen av Medos utgjorde -38,7 MSEK. 

Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 20,7 (22,2) MSEK. Bolaget gjorde 

under året investeringar i immateriella tillgångar avseende balanserade 

utvecklingsutgifter om 4,4 (12,5) MSEK. 
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Personal 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 98 (157) personer. 

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

De identifierade risker och osäkerhetsfaktorer som särskilt kan komma att 

påverka Ortivus omsättning, resultat och kassaflöde är primärt: 

 
Exportsatsning på prioriterade marknader 
Under 2007 ändrades strategin för expansion utanför de etablerade 

marknaderna. De utvalda marknaderna bearbetas tillsammans med partners 

där sådana finns, på resterande marknader söks partners. Sälj- och 

upphandlingstiderna är relativt långa, svårbedömda och komplexa, vilket 

sammantaget gör det kort- till medellånga affärsläget fortsatt svårbedömt.  

 

Finanskrisen och världskonjunktur 
Krisen på finansmarknaderna och nedgången i det allmänna konjunkturläget i 

världen kan påverka såväl Ortivus som våra kunder både verksamhetsmässigt 

som finansiellt. Påverkan på Ortivus affärsverksamhet bedöms ännu så länge 

som relativt begränsad men är i dagsläget svår att överblicka. 

 

Utöver ovanstående och de risker som beskrivs i förvaltningsberättelsen i 

årsredovisningen 2007 bedöms inga nya väsentliga risker ha tillkommit. 

 

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 närstående 

Inga transaktioner har ägt rum mellan Ortivus och närstående som väsentligen 

påverkat företagets ställning och resultat. 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

Omförhandling och förlängning har skett av bolagets tidigare upptagna 

syndikatlån. 

 

Redovisningsprinciper 

Denna bokslutskommuniké är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering. Moderbolaget har upprättat sin finansiella rapportering i 

enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2.1, Redovisning för juridisk 

person. Koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2007. 

 

Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2008. 

 

Årsstämma 

Årsstämma kommer att hållas 6 maj, 2009 klockan 15.00, i konferens 

Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Kallelse samt förslag till 

stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ortivus.com.  
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Utsikter för koncernen 2009 

Under 2009 kommer arbetet med att säkerställa en långsiktig lönsamhet, 

inklusive en översyn av koncernstrukturen att fortsätta. Marknadsutvecklingen 

för 2009 är svårbedömd men bolagets strategiska plan ligger fast. Denna syftar 

till långsiktigt stabil lönsamhet och ett positivt kassaflöde under senare delen 

av 2009. Verksamheten i Nordamerika bedöms fortsätta generera en god 

lönsamhet. Satsningen på volymtillväxt utanför Norden baserad på MobiMed 

och CoroNet fortsätter och är av avgörande betydelse för bolagets finansiella 

resultat. Flera större affärsmöjligheter bearbetas men när och hur dessa kan 

generera affärer är marknadsmässigt svårbedömt även om bolaget har en 

positiv syn på den långsiktiga lönsamhetspotentialen. Satsningen kommer 

dock att innebära ett fortsatt negativt kassaflöde för moderbolaget under 2009. 

Sammantaget kommer resultatet för koncernen vara negativt för 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell: Nedskrivningar och strukturreserver 

 

MSEK jan–dec 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Rörelsekostnader totalt -102,4 -126,9

Nedskrivning av 
immateriella tillgångar -9,5 - - - - -18,7 - - -9,5 -18,7

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

Omstrukturerings-
kostnader för den svenska 
verksamheten - - - - - -1,5 - - - -1,5

Avgångsvederlag till 
tidigare koncernchef - - - - 1,1 -4,9 - - 1,1 -4,9

Total nedskrivningar och 
reserveringar -11,7 - - - 1,1 -25,1 - - -10,6 -25,1

Rörelsekostnader exkl 
nedskrivningar & 
strukturreserver -91,8 -101,8

Nordamerika KoncernenElimineringar
Norden & Övriga 

länder
Europa exkl 

Norden

 

Fotnot: I periodens rörelsekostnader 2008 ingår återföring av avsättning för avgångsvederlag till 

tidigare VD om 1,1 MSEK som slutreglerats enligt överenskommelse. I periodens rörelsekostnader 

föregående år 2007 för kvarvarande verksamheter ingår reserveringar om -1,5 MSEK för 

omstrukturering av den svenska verksamheten samt -4,9 MSEK avseende avgångsvederlag till 

tidigare VD. Därutöver påverkar kurseffekter de nordamerikanska bolagens rörelseresultat med  

-4,7 (2,8) MSEK. 
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Danderyd den 23 februari 2009 

 

Styrelsen 

Ortivus AB (publ), Org.nr 556259-1205, 

Box 713, 182 17 Danderyd, Sverige 

 

Kommande finansiella rapporter 

Årsredovisningen 2008 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med 21 april, 2009  

Delårsrapport för kvartal 1 2009 publiceras den 6 maj 2009 

Delårsrapport för kvartal 2 2009 publiceras den 20 augusti 2009 

Delårsrapport för kvartal 3 2009 publiceras den 20 november 2009 

Bokslutskommuniké för 2009 publiceras den 19 februari 2010 

 

 

Informationen i denna rapport är sådan som Ortivus ska offentliggöra enligt värdepappersmarknadslagen. 

Informationen lämnades för offentliggörande  

den 23 februari, 2009 kl 09.00 

 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information 

Jon Risfelt, Styrelseordförande, 073-434 33 32 

Håkan Cranning, CFO, telefon 08-446 45 00, alt. mobil 073-834 46 18, eller 

E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com 

Besök även www.ortivus.com 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

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

Belopp i KSEK 2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning 23 568 27 402 83 113 101 937

Kostnad för sålda varor -7 683 -7 692 -22 541 -25 819

Bruttoresultat 15 885 19 710 60 572 76 118

Övriga rörelseintäkter 2 468 1 629 5 919 6 473

Försäljningskostnader -8 883 -11 994 -28 741 -44 658

Administrationskostnader -10 271 -6 028 -29 742 -34 511

Forsknings- och utvecklingskostnader -18 927 -29 524 -41 574 -51 533

Övriga rörelsekostnader -4 841 -712 -8 290 -2 636

Rörelseresultat -24 569 -26 919 -41 856 -50 747

Finansnetto 272 -604 -1 977 -391

Resultat före skatt -24 297 -27 523 -43 833 -51 138

Aktuell skatt 982 -2 400 585 -4 589

Uppskjuten skatt 396 -6 152 -491 -4 415

Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet -22 919 -36 075 -43 739 -60 142

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 0 -1 088 -25 207 -1 147

Resultat efter skatt -22 919 -37 163 -68 946 -61 289

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare -22 919 -37 163 -68 946 -61 289

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -1,11 -1,79 -3,33 -2,96

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier) 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -1,11 -1,74 -2,11 -2,90
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 11 537 25 620 52 181 39 521

  -varav på immateriella anläggningstillgångar 10 517 22 262 47 154 31 320
  -varav avvecklade verksamheter 0 301 30 023 832

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet avser tidigare dotterföretaget Medos AG.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

 

Belopp i KSEK 2008-12-31 2007-12-31

Anläggningstillgångar

Goodwill 49 956 63 859

Övriga immateriella anläggningstillgångar 24 267 59 357

Materiella anläggningstillgångar 9 515 13 049

Uppskjutna skattefordringar 12 495 13 190

Summa anläggningstillgångar 96 233 149 455

Omsättningstillgångar

Varulager 11 921 12 697

Kortfristiga fordringar 21 258 25 930

Kortfristiga placeringar 1 355 8 188

Likvida medel 50 510 57 177

Summa omsättningstillgångar 85 044 103 992

Summa tillgångar 181 277 253 447

Eget kapital 106 515 163 022

Långfristiga räntebärande skulder 28 805 12 877

Andra långfristiga skulder 567 9 420

Kortfristiga räntebärande skulder 0 8 644

Andra kortfristiga skulder 45 390 59 484

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 181 277 253 447

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 16 355 23 188

Eventualförpliktelser 6 646 7 626
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

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

Belopp i KSEK 2008 2007 2008 2007

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 356 -1 433 -18 976 -1 396

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 232 -2 204 -370 -22 999

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 101 -2 176 8 222 -8 547

Årets kassaflöde -3 225 -5 813 -11 124 -32 942  

 

 

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

 
jan - dec jan - dec

2008 2007

Ingående balans 163 022 226 029

Teckningsoptioner 500 -

Omräkningsdifferenser 11 939 -1 718

Periodens resultat -68 946 -61 289

Utgående balans 106 515 163 022  

 

 

KONCERNENS NYCKELTAL 

 

2008 2007 2006 2005

Resultat efter skatt -68 946 -61 289 -149 186 -17 713

Resultatmarginal % -53 -50 -64 -10

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1)
-3,33 -2,96 -8,51 -1,22

Räntabilitet på eget kapital % 2)
neg neg neg neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 2)
neg neg neg neg

Soliditet, % 59 64 68 64

Skuldsättningsgrad , x 0,27 0,13 0,16 0,17

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 5,14 7,87 10,92 16,64

Medelantal anställda 98 157 172 144

1) Omarbetade för fondemissionseffekt av nyemission år 2006 och tidigare.
2) Baserat på rullande 12 månader. 

 

 

 



 

13 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

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

Belopp i KSEK 2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning 6 909 9 222 24 414 26 450

Kostnad för sålda varor -3 662 -3 571 -11 870 -12 232

Bruttoresultat 3 247 5 651 12 544 14 218

Rörelsekostnader -11 146 -25 330 -40 757 -72 177

Rörelseresultat -7 898 -19 679 -28 213 -57 959

Resultat från finansiella poster 13 035 -1 069 -27 269 -1 232

Resultat före skatt 5 137 -20 748 -55 482 -59 191

Periodens resultat 5 137 -20 748 -55 482 -59 191

Av- och nedskrivn. av anläggningstillgångar 1 651 21 708 45 645 29 678

  -varav på immateriella anläggningstillgångar 1 261 21 305 5 371 27 874

I resultatet från finansiella poster ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag Medos AG per 30 juni 2008 med 38 682 KSEK och

utdelningar från dotterbolag med 12 865 KSEK.
 

 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

 

Belopp i KSEK 2008-12-31 2007-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 24 268 25 113

Materiella anläggningstillgångar 3 940 5 107

Andelar i koncernföretag 96 637 132 442

Summa anläggningstillgångar 124 845 162 662

Omsättningstillgångar

Varulager 11 353 7 630

Kortfristiga fordringar 17 087 37 146

Kassa och bank 20 733 22 177

Summa omsättningstillgångar 49 173 66 953

Summa tillgångar 174 018 229 615

Eget kapital 133 192 188 173

Avsättningar 567 3 270

Långfristiga skulder 28 750 12 397

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0 8 265

Andra kortfristiga skulder 11 509 17 510

Summa eget kapital och skulder 174 018 229 615

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 15 000 15 000

Eventualförpliktelser 6 646 7 970
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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 

 

 


