
 

 

 

Delårsrapport januari−september 2008        
 
� Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,7 (22,9) och för perioden januari till september till 59,5 (74,5) 

MSEK. 

� Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -1,5 (−12,1) MSEK och för perioden januari till september till -17,3       
(-23,8) MSEK.  

� Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet under kvartalet uppgick till -4,1 (−11,5) MSEK och för perioden 
januari till september till -20,8 (-24,1) MSEK. 

� Resultat per aktie under kvartalet före och efter utspädning uppgick till −0,18 (−0,55) SEK och för perioden januari 
till september till -2,22 (-1,17). 

� Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet uppgår till -25,2 MSEK. Avyttringen av Medos AG och betalningen 
2,2 MEUR har reglerats till fullo under kvartalet. 

� Strategisk CoroNet order till Universitetssjukhuset i Köln, kommunicerad i pressmeddelande 9 oktober 2008. 

� Jan B Andersson tillträdde som CEO i Ortivus den 11 augusti 2008. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

� För att ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning har befintlig bankkredit omförhandlats och förstärkts med 
en ytterligare kreditfacilitet. 

� Samarbete inlett med Excense kring ’Hjärtjournalen’. 
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VD har ordet 
 

Det är med glädje och stolthet jag som nytillträdd VD tagit mig an uppgiften att skapa ett framgångsrikt 

Ortivus. Det finns givetvis stora utmaningar för bolaget och flera av dessa tar tid att komma till rätta med, 

men det är med stor tillförsikt som jag tillsammans med mina medarbetare tar mig an uppgiften att leda 

Ortivus mot långsiktig lönsamhet. 

 

Dotterbolaget Medos avyttrades under sommaren utan negativa spår för det operationella arbetet. Istället 

ger försäljningen nu Ortivus stöd för ökat fokus mot framtiden.  

 

En avsiktsförklaring gällande ett exklusivt samarbetsavtal kring den så kallade ”Hjärtjournalen” har slutits 

med Excense. ’Hjärtjournalen’ har framgångsrikt introducerats på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och är en 

IT-lösning för att stödja kardiologiavdelningens dagliga arbete och bl.a. säkra maximal efterlevnad av 

nationella, regionala och lokala riktlinjer för behandling av bl.a. hjärtinfarkt patienter. 

 

Vår verksamhet i Nordamerika har fokus på den del av ambulanstjänsten som rör dess operationella del, 

t.ex. hantering av larm, fordon och rapportering. Vi är framgångsrika i vår hantering och vidareutveckling av 

bland annat faktureringstjänster. De satsningar som görs för att ta detta erbjudande vidare till 

räddningstjänst och polis är försenade och bidrar därför ännu inte till vår försäljning. 

 

Vi har valt att ändra affärsmodell för att dels möta kundens behov och dels skapa en högre andel 

återkommande intäkter för att finansiera vår utveckling. Vi har här lanserat och infört begreppet ’Software 

Assurance’ som en modell att genom prenumeration regelbundet ge kunden tillgång till ny funktionalitet. 

Ortivus får härigenom återkommande efterfrågad utveckling betald och vi har fått mycket positivt gensvar 

från de kunder som är vana vid denna form av återkommande förbättringar av mjukvara. Effekten av den nya 

affärsmodellen kommer främst att påverka intäkterna först under 2009. 

 

Vår starkaste marknad utanför Norden är England. I och med att Fujitsu i våras avbröt sitt avtal med 

’Connecting for Health’ så ändrades våra förutsättningar, men den framgång vi haft med MobiMed hos 

användarna, samt nya kontakter med huvudmännen, gör att våra aktiviteter i England snarare har ökat. 

 

Samarbetet med våra partners i Europa bådar gott. Intäkterna är fortsatt för låga och stort fokus ligger på 

att skapa ett större intäktsflöde – flera viktiga stora affärer som kan få stor betydelse bearbetas för 

närvarande. 

 

Semko har, i enlighet med det Medical Device Directive som vi följer som medicintekniskt IT-bolag, gett 

oss förnyat och förlängt förtroende till mars 2013 att som producerande bolag själva CE märka vårt 

erbjudande. Vi bygger vidare på vårt kunnande att utveckla medicinsk teknisk apparatur och programvara. 

ORTIVUS I KORTHET  Ortivus AB är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför 

kompletta informations- och -beslutsstödssystem till sjukvård, ambulans, polis och räddningstjänst i 

Europa och Nordamerika. Ortivus AB etablerades 1985 och är sedan 1997 noterat på OMX Nordic 

Exchange Small Cap-lista. Ortivus har ca 100 anställda, och dotterbolag i Storbritannien, Kanada 

och USA. 
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Svenska och europeiska myndigheter ställer allt högre krav på IT-system som stödjer den patientvårdande 

verksamheten. I praktiken är många IT-system redan att betrakta som sådan utrustning och därmed 

kandidater att klassas som medicinteknisk utrustning. Ortivus skall ta möjligheten att utnyttja sitt kunnande 

och göra detta till en konkurrensfördel. 

 

 I konkurrens med världens ledande leverantörer har vi som kommunicerats i pressmeddelande tidigare 

vunnit en viktig CoroNet order till Universitetssjukhuset i Köln. Vi ser även klara möjligheter på nya affärer 

både inom CoroNet och MobiMed, speciellt nu när Europa växer sig större och starkare. Vi har därför 

förstärkt försäljningsorganisationen med ytterligare två säljare.  

 

Oaktat den minskning av nya investeringar som finanskrisen generellt för med sig, är vi av den 

uppfattningen att vår verksamhet, i huvudsak inriktad mot infrastruktur för hälso- och sjukvård, är väsentligt 

mindre konjunkturkänslig än många andra branscher. Även om detta är vår bedömning, har vi vidtagit en 

samlad genomgång av hela vår dagliga verksamhet med utvärdering av intäkter och kostnader för att utifrån 

rådande marknadsförhållande skapa en mycket stark fokus på bolagets kassaflöde både i ett långt och kort 

perspektiv. Som en följd härav har ett antal leverantörsavtal liksom andra avtal omförhandlats även 

innefattande att mindre förmånliga avtal har avslutats, vilket framgent kommer att påverka bolagets 

kassaflöde positivt. 

 

För att ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning har befintlig bankkredit omförhandlats och 

förstärkts med en ytterligare kreditfacilitet. 

 

Jan B Andersson 

VD 

 

19 november 2008 
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Delårsrapport januari – september 2008 
 

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2008 

Under det tredje kvartalet landade omsättningen i nivå med föregående år. Bearbetningen av marknaderna 

utanför Norden för CoroNet och MobiMed tillsammans med våra industriella partners har fortsatt, dock är 

ledtiderna för potentiella affärer fortsatt långa.  

I slutet av maj drog sig Ortivus partner Fujitsu ur det kraftigt försenade engelska IT-projektet NHS 

Connecting for Health (CfH) i UK. CfH planerar nu för hur det fortsatta genomförandet inom Fujitsus 

geografiska område ska ske. Med MobiMed, vår långa närvaro och inledda aktiviteter positionerar vi oss för 

framtiden. Under det tredje kvartalet har Ortivus successivt ökat sina direkta aktiviteter i UK. 

I Tyskland löper referensprojektet för MobiMed i Neuss vidare. Ortivus lösning bidrar här med snabbare 

omhändertagande av hjärtinfarktpatienter som akut kräver PCI-behandling. Projektet är beräknat att avslutas 

första halvåret 2009. 

Ortivus tyska partner Medset tog under perioden en strategiskt viktig order för CoroNet. I konkurrens med 

världens ledande leverantörer valdes CoroNet som system till den nyöppnade kardiologiska avdelningen vid 

Universitetssjukhuset i Köln. 

I den Nordamerikanska verksamheten fortsätter det dominerande segmentet ambulans att utvecklas 

positivt och orderingången har under kvartalet varit stark. För det mindre segmentet polis/räddningstjänst, 

kännetecknat av mjukvaruprojekt med långa ledtider, har orderingången varit svag. De satsningar som har 

gjorts i detta mindre segment är försenade. Satsningen på utveckling av den nya systemplattformen 

fortsätter, vilket skapar en bra bas för fortsatt marknadsföring och försäljning av de nordamerikanska 

produkterna.   

Ortivus styrelse har som tidigare kommunicerats den 20 augusti 2008 beslutat om ett aktiekursrelaterat 

bonusprogram för samtliga anställda i moderbolaget som inte omfattas av teckningsoptionsprogrammet för 

ledande befattningshavare. Syftet med programmet är att skapa ökat fokus på aktieägarvärde i det 

pågående förändringsarbetet av Ortivus samt att skapa ytterligare motivation och engagemang hos de 

anställda.  

I syfte att fokusera koncernens verksamhet på kärnområdena och för att säkerställa en struktur för 

långsiktig lönsamhet har Ortivus per 31 juli 2008 slutit avtal med Nexus AG, ett tyskt börsnoterat Healthcare 

IT-bolag, kring försäljning av Ortivus dotterbolag Medos AG. Under kvartalet har köpeskillingen om 2,2 

MEUR slutreglerats och transaktionen är därmed avslutad. Medos AG har fokus på områden som RIS 

(Radiology Information System) och PACS (Picture Archive and Communications System) som ej bedömts 

vara kärnområden för koncernen. 

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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RESULTAT OCH STÄLLNING 

 

Segment, kvarvarande verksamheter

MSEK jan–sep 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Extern omsättning 40,7 46,2 5,8 9,3 13,0 19,0 0,0 0,0 59,5 74,5

Intern omsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,8 -4,6 -0,8 0,0 0,0

Nettoomsättning 40,7 46,2 5,8 9,3 17,6 19,8 -4,6 -0,8 59,5 74,5

Rörelseresultat 5,7 13,8 -2,0 -0,4 -20,7 -38,4 -0,3 1,2 -17,3 -23,8

KoncernenNordamerika
Europa exkl 

Norden
Norden & Övriga 

länder Elimineringar 

 

 

 

Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 59,5 (74,5) MSEK för perioden.  

För Nordamerika är minskningen främst hänförlig till valutakursförändringar motsvarande 4,1 MSEK, men 

även till en minskning av omsättningen för segmentet polis/brandkår. Minskningen i Europa är hänförlig till 

England. Minskningen i Norden beror främst på lägre omsättning på den svenska marknaden. 

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter för det tredje kvartalet uppgick till 23,7 (22,9) MSEK, 

varav Englands försäljning ökade med 2,6 MSEK.  

 

Bruttoresultat och omkostnader  

Koncernens bruttoresultat för kvarvarande verksamheter för perioden uppgick till 44,7 (56,4) MSEK. 

Bruttomarginalen är i stort sett oförändrad från 76 % till 75 %.  

Koncernens rörelsekostnader för kvarvarande verksamheter uppgick till -62,0 (-80,2) MSEK. Minskningen 

är främst hänförlig till kostnadssänkningar motsvarande 23 % vilket är ett resultat av kostnadsöversyn och 

tidigare åtgärdsprogram. I periodens rörelsekostnader 2008 för kvarvarande verksamheter ingår även 

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.  

Aktiverade utgifter under perioden uppgick till 6,3 (15,8) MSEK, varav aktivering av utvecklingsutgifter för 

CoroNet och MobiMed uppgick till 3,0 (12,2) MSEK.  

Rörelsekostnaderna för kvarvarande verksamheter för det tredje kvartalet uppgick till -18,6 (-29,2) MSEK, 

inklusive 2008 återföring av avsättning om 1,1 MSEK och 2007 reservering om -4,9 MSEK för avgångsve-

derlag.

 

Resultat 

Koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för perioden uppgick till -17,3 (-23,8) MSEK, varav 

avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -6,6 (-9,1) MSEK.  

Exklusive återföring av avsättning för avgångsvederlag 2008 och omstruktureringskostnader och avgångs-

vederlag 2007 uppgick rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter till -18,4 (-17,4) MSEK. För 

Nettoomsättning, kvarvarande verksamheter

2008 2007 Förändring 2008 2007 Förändring

Nettoomsättning, MSEK juli-sep juli-sep % jan-sep jan-sep %

Nordamerika 14,4 14,7 -2 40,7 46,2 -12

Europa (exkl Norden) 4,0 1,4 186 5,8 9,3 -38

Norden (& Övriga länder) 5,3 6,8 -22 13,0 19,0 -32

Totalt 23,7 22,9 3 59,5 74,5 -20
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Nordamerika försämrades rörelseresultatet främst på grund av valutakursförsämringar, men även på grund 

av minskade intäkter.  

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till -19,5 (-23,6) MSEK. Aktuell 

skatt är huvudsakligen hänförlig till Nordamerika. Inga underskottsavdrag aktiveras i koncernen eller 

bolagen.  

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -20,8 (-24,1) MSEK vilket motsvarar ett 

resultat per aktie före och efter utspädning på -1,01 (-1,16) SEK. Resultatet efter skatt uppgick till -46,0  

(-24,1) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning på -2,22 (-1,17) SEK. 

Resultatet efter skatt från avvecklad verksamhet uppgår till -25,2 MSEK och är hänförligt till avvecklingen 

av tidigare dotterbolaget Medos AG. Av de -25,2 MSEK utgör -27,2 MSEK nedskrivningar redovisade i andra 

kvartalet 2008.  

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter för det tredje kvartalet uppgick till -1,5 (-12,2) MSEK, 

inklusive 2008 återföring av tidigare avsättning 1,1 MSEK och 2007 reservering -4,9 MSEK, för avgångs-

vederlag. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter exklusive 2008 återföring av tidigare avsättning för 

avgångsvederlag och 2007 avgångsvederlag för det tredje kvartalet uppgick till -2,6 (-7,3) MSEK.

 

Kassaflöde, investeringar och likviditet 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för perioden om -12,6 (0,0) MSEK och påverkades med -3,5 

(-7,6) MSEK avseende omstruktureringsutgifter i Tyskland. Minskningen av kassaflödet är främst hänförlig till 

att ett flertal stora projekt i Sverige slutfördes under slutet av 2006, vilket påverkade kassaflödet för 

jämförelseperioden 2007 kraftigt. Investeringarna uppgick till -4,6 (-20,8) MSEK och utgjordes främst av 

balanserade utvecklingsutgifter men också positivt av försäljning av Medos AG till 6,0 MSEK.  

    Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde för perioden om 9,3 (-6,4) MSEK. Under perioden 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.  

Periodens kassaflöde var -7,9 (-27,1) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 

50,1 (62,6) MSEK. Kortfristiga placeringar uppgick till 8,0 (9,7) MSEK.  

Koncernens finansnetto uppgick till -2,2 (0,2) MSEK och koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0,24x 

(0,12x).  

Kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till -4,6 (-17,4) MSEK. I samband med avyttringen av Medos 

AG gjordes under kvartalet en extra amortering av banklånen om -4,4 MSEK.

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 17,5 (17,2) MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till 

-60,6 (-38,4) MSEK. Resultat efter finansiella poster justerat för förlusten vid avyttringen av Medos utgjorde  

-38,4 MSEK. Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 19,6 (30,0) MSEK. Bolaget gjorde under 

perioden investeringar i immateriella tillgångar avseende balanserade utvecklingsutgifter om 3,0 (12,2) 

MSEK.

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

De identifierade risker och osäkerhetsfaktorer som särskilt kan komma att påverka Ortivus omsättning, 

resultat och kassaflöde för de kommande sex månaderna 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, vilket sammantaget gör det kort- till medellånga affärsläget fortsatt 

svårbedömt.  
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Finanskrisen 
Krisen på finansmarknaderna kan komma att påverka Ortivus finansieringskostnader negativt. Den 

turbulenta makroekonomiska situationens påverkan på Ortivus affärsverksamhet bedöms som 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. 

 
Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner har ägt rum mellan Ortivus och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning 

och resultat.

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

För att ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning har befintlig bankkredit omförhandlats och förstärkts 

med en ytterligare kreditfacilitet efter rapportperiodens utgång.  

Ett exklusivt samarbetsavtal har slutits med Excense. Detta bolag utvecklar bland annat ’Hjärtjournalen’ 

som är ett stöd för att säkra maximal efterlevnad av nationella, regionala och lokala riktlinjer för behandling 

av bland annat hjärtpatienter. 

 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport 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. 

 

Utsikter för koncernen 2008/2009 

Under 2008 kommer arbetet med att säkerställa en långsiktig lönsamhet, inklusive en översyn av 

koncernstrukturen att fortsätta. Marknadsutvecklingen för 2009 är svårbedömd men vår strategiska plan 

ligger fast. Den 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 bolaget har en positiv syn på den 

långsiktiga lönsamhetspotentialen. Satsningen kommer dock att innebära ett fortsatt negativt kassaflöde för 

moderbolaget under 2008. Sammantaget kommer resultatet för koncernen vara negativt för 2008.
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Danderyd den 19 november 2008 

 

Styrelsen 

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

Box 713, 182 17 Danderyd, Sverige 

 

Kommande finansiella rapporter 

Bokslutskommuniké för 2008 publiceras den 23 februari 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 19 november 2008 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 
juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Belopp i KSEK 2008 2007 # 2008 2007 2007

Nettoomsättning 23 723 22 897 # 59 545 74 535 101 937

Kostnad för sålda varor -6 663 -5 879 # -14 858 -18 127 -25 819

Bruttoresultat 17 060 17 018 # 44 687 56 408 76 118

Övriga rörelseintäkter 894 1 813 # 3 451 4 844 6 473

Försäljningskostnader -5 819 -4 241 # -19 858 -32 664 -44 658

Administrationskostnader -5 189 -17 241 # -19 471 -28 483 -34 511

Forsknings- och utvecklingskostnader -7 487 -8 536 # -22 647 -22 009 -51 533

Övriga rörelsekostnader -971 -973 # -3 449 -1 924 -2 636

Rörelseresultat -1 512 -12 160 # -17 287 -23 828 -50 747

Finansnetto -1 456 139 -2 249 213 -391

Resultat före skatt -2 968 -12 021 # -19 536 -23 615 -51 138

Aktuell skatt -231 -52 # -397 -2 189 -4 589

Uppskjuten skatt -874 527 # -887 1 737 -4 415

Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet -4 073 -11 546 # -20 820 -24 067 -60 142

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 357 252 -25 207 -59 -1 147

Resultat efter skatt -3 716 -11 294 -46 027 -24 126 -61 289

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare -3 716 -11 294 -46 027 -24 126 -61 289

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,18 -0,55 -2,22 -1,17 -2,96

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier) 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,20 -0,56 -1,01 -1,16 -2,90

 från kvarvarande verksamheter

Antal aktier per balansdagen (tusental) 20 708 20 708 # 20 708 20 708 20 708

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 20 708 20 708 # 20 708 20 708 20 708

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 2 939 4 806 # 40 644 13 901 39 521

  -varav på immateriella anläggningstillgångar 1 775 3 141 # 36 637 9 058 31 320  

 

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

Belopp i KSEK 2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31

Anläggningstillgångar

Goodwill 45 276 63 281 63 859

Övriga immateriella anläggningstillgångar 33 754 78 215 59 357

Materiella anläggningstillgångar 9 822 15 372 13 049

Uppskjutna skattefordringar 10 454 20 480 13 190

Summa anläggningstillgångar 99 306 177 348 149 455

Omsättningstillgångar

Varulager 15 856 11 260 12 697

Kortfristiga fordringar 21 589 44 733 25 930

Kortfristiga placeringar 8 034 9 687 8 188

Likvida medel 50 118 62 649 57 177

Summa omsättningstillgångar 95 597 128 329 103 992

SUMMA TILLGÅNGAR 194 903 305 677 253 447

Eget kapital 121 038 200 153 163 022

Långfristiga räntebärande skulder 28 744 15 034 12 877

Andra långfristiga skulder 1 303 11 268 9 420

Kortfristiga räntebärande skulder 718 8 034 8 644

Andra kortfristiga skulder 43 100 71 188 59 484

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 194 903 305 677 253 447

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter  23 036 24 687 23 188

Eventualförpliktelser 7 253 7 777 7 626
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan - dec

Belopp i KSEK 2008 2007 2008 2007 2007

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 539 -10 279 -12 620 37 -1 396

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 685 -4 929 -4 602 -20 795 -22 999

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 756 -2 202 9 323 -6 371 -8 547

Periodens kassaflöde -4 610 -17 410 -7 899 -27 129 -32 942

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 
jan-sep jan-sep jan - dec

2008 2007 2007

Ingående balans 163 022 226 029 226 029

Teckningsoptioner 500 - -

Omräkningsdifferenser 3 543 -1 750 -1 718

Periodens resultat -46 027 -24 126 -61 289

Utgående balans 121 038 200 153 163 022  

 

 

KONCERNENS NYCKELTAL 

 

2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Resultat efter skatt -46 027 -24 126 -61 289 -149 186 -17 713

Resultatmarginal % -33 -32 -33 -64 -10

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1)
-2,22 -1,17 -2,96 -8,51 -1,22

Räntabilitet på eget kapital % 2)
neg neg neg neg neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 2)
neg neg neg neg neg

Soliditet, % 62 65 64 68 64

Skuldsättningsgrad, x 0,24 0,12 0,13 0,16 0,17

Eget kapital per aktie, SEK 5,84 9,67 7,87 10,92 16,64

Medelantal anställda 100 160 157 172 144

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

 
juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Belopp i KSEK 2008 2007 # 2008 2007 2007

Nettoomsättning 6 213 6 469 # 17 505 17 228 26 450

Kostnad för sålda varor -2 609 -2 647 # -8 208 -8 661 -12 232

Bruttoresultat 3 604 3 822 9 297 8 567 14 218

Rörelsekostnader -7 897 -19 010 -29 611 -46 847 -72 177

Rörelseresultat -4 293 -15 188 0 -20 315 -38 280 -57 959

Resultat från finansiella poster -972 79 -40 304 -163 -1 232

Resultat före skatt -5 265 -15 109 -60 619 -38 443 -59 191

Periodens resultat -5 265 -15 109 # -60 619 -38 443 -59 191

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1 796 2 784 43 994 7 970 29 678

  -varav på immateriella anläggningstillgångar 1 393 2 260 4 110 6 569 27 874

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

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

 

Belopp i KSEK 2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 24 052 46 124 25 113

Materiella anläggningstillgångar 4 072 5 417 5 107

Andelar i koncernföretag 88 100 132 642 132 442

Summa anläggningstillgångar 116 224 184 183 162 662

Omsättningstillgångar

Varulager 11 601 6 958 7 630

Kortfristiga fordringar 24 017 37 580 37 146

Kassa och bank 19 567 30 033 22 177

Summa omsättningstillgångar 55 185 74 571 66 953

SUMMA TILLGÅNGAR 171 409 258 754 229 615

Eget kapital 128 055 208 921 188 173

Avsättningar 1 303 3 409 3 270

Långfristiga skulder 28 657 14 063 12 397

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 718 8 034 8 265

Andra kortfristiga skulder 12 676 24 327 17 510

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 171 409 258 754 229 615

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter  15 000 15 000 15 000

Eventualförpliktelser 7 253 7 777 7 626
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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 

 

 

  


