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Övertecknad nyemission tillförde 22 MSEK 

APRIL  -  JUNI  2017  

 Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 13,8 (15,5) MSEK. 

 EBITDA uppgick till -1,8 (2,2) MSEK. 

 Rörelseresultatet uppgick till -2,7 (-2,8) MSEK. 

 Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-3,2) MSEK. 

 Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,15) SEK. 

 

JANUARI  -  JUNI  2017  

 Nettoomsättningen för januari - juni uppgick till 29,8 (29,6) MSEK. 

 EBITDA uppgick till 0,1 (-0,6) MSEK. 

 Rörelseresultatet uppgick till -4,9 (-8,5) MSEK. 

 Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-9,4) MSEK. 

 Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,46) SEK 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

Västra Götalandsregionen har valt att förlänga kontraktet med Ortivus gällande IT-stöd för 
regionens hjärtsjukvård. Förlängningen gäller perioden 1/7-2017 — 30/6-2019 och värdet 
uppgår till ca 4 MSEK per år.  
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VD har ordet 
 
Företrädesemissionen är nu genomförd och det är glädjande att konstatera att intresset var stort bland 
befintliga aktieägare och nya investerare. 100% av de nya aktierna tecknades av befintliga aktieägare och 
överteckningen blev drygt 160%. Emissionslikviden på 22,8 MSEK minus 0,8 MSEK i emissionskostnader 
har gett en förbättrad kassa på 22,0 MSEK. Med förstärkta finanser har vi nu möjlighet att exekvera enligt 
den plan vi har för att uppnå lönsamhet, tillväxt och innovation. Vi intensifierar satsningen på att 
vidareutveckla MobiMed Smart som är den ledande lösningen för övervakning, elektroniskt beslutsstöd och 
journal i ambulanser.  
 
I planen ingår en fortsatt satsning på geografisk expansion, utbyggd försäljningsorganisation med tre nya 
medarbetare samt en proaktiv innovationsplan. De nya medarbetarna inom försäljningsorganisationen har 
en unik kombination av bevisad avslutsförmåga, klinisk kompetens samt mångårig erfarenhet från 
branschen. Vi har under kvartalet bl.a. genomfört en försäljningskampanj i Norge som resulterat i en fortsatt 
dialog med ett flertal kunder. Ortivus har under kvartalet ställt ut på den nationella mässan för 
akutsjukvården i Spanien och fortsätter bearbetningen av den spanska marknaden i samarbete med en 
internationell ambulansaktör. Bland de produktnyheter som vi nu undersöker kan vi nämna 
videokommunikation mellan ambulans och specialist på sjukhus samt en snabb blodprovtagning på platsen 
t.ex. vid misstänkt hjärtinfarkt med provsvar i ambulansen för att bidra till att snabbare kunna ställa korrekt 
diagnos. 
 
South West Ambulance Service Trust har under kvartalet signerat förlängningen som avsiktsförklarades i 
förra kvartalet. Under kvartalet meddelade även South Central Ambulance Service Trust att de har för avsikt 
att förlänga sitt befintliga avtal med oss. I båda fallen handlar det om en tvåårig förlängning, omfattande 
drygt 1100 ambulanser. 
 
I Sverige är det positivt att Västra Götalandsregionen valt att förlänga kontraktet med Ortivus gällande 
systemet Mequal - ett beslutstöd för diagnos och behandling av hjärtpatienter - som används på regionens 
hjärtkliniker. Genom vår utbyggda marknadsorganisation förstärker vi vår närvaro på den nordiska 
marknaden. 
 
Försäljningen under andra kvartalet blev 13,8 (15,5) MSEK och rörelseresultatet för kvartalet blev -2,7 (-2,8) 
MSEK. Den minskade försäljningen jämfört med föregående år beror på lägre fakturering av konsulttjänster i 
Storbritannien medan avtalen omförhandlades. Intresset för våra lösningar är stort och jag är övertygad om 
att de marknadsaktiviteter vi genomför kommer resultera i nya projekt såväl i Sverige som internationellt. 
 
 

 

 

Danderyd den 21 augusti 2017 

Staffan Eriksson 
VD Ortivus AB  
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Resultat och finansiell ställning 

 

KONCERNEN  
 
Nettoomsättning och resultat april – juni 2017 
Koncernen har under kvartalet fortsatt haft 
betydande intäkter från driften av MobiMed Smart i 
drygt 1100 ambulanser i Storbritannien. Då dessa 
kunder har varit i en utvärderingsfas gällande 
förlängning av avtalet ytterligare 2 år, har de båda 
kunderna skjutit på beställningar för vidare-
utveckling. Under kvartalet har bolaget fakturerat 
första delen av installationen gällande 
ambulansjournal till region Örebro, till ett belopp på 
drygt 1 MSEK. 

 Nettoomsättningen uppgick till 13,8 (15,5) 
MSEK. 

 Bruttoresultatet uppgick till 8,4 (7,1) MSEK, och 
bruttomarginalen uppgick till 61 (46)%. 
Omklassificering av kostnader från 
administrations- och försäljningskostnader till  
”kostnad för sålda varor” har skett. För mer 
information se vidare under avsnittet 
”Redovisningsprinciper”. Dessutom har bolaget 
förlängt avskrivningstiden för hårdvara för de 
båda kontrakten i Storbritannien. För mer 
information se vidare under avsnittet 
”Investeringar, forsknings- och utvecklings-
satsningar”.  

 Rörelsekostnaderna uppgick till -11,1 (-9,9) 
MSEK. Bolaget har haft ökade kostnader i 
samband med marknadssatsningar under 
perioden samt extra kostnader för CFO-byte. 

 EBITDA uppgick till -1,8 (2,2) MSEK. 

 Rörelseresultatet uppgick till -2,7 (-2,8) MSEK. 

 Koncernens finansnetto uppgick till -0,4 (-0,4) 
MSEK. 

 Resultat efter skatt uppgick till -3,1 (-3,2) 
MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie 
före och efter utspädning om -0,14 (-0,15) SEK. 

 Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkning av tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs redovisas som 
övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens 
resultat har påverkats netto 0,1 (-0,3) MSEK 
med sådana poster.  

Kassaflöde april – juni 2017 
Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick 
till 4,5 (-3,3) MSEK. 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för 
kvartalet om -7,1 (-2,5) MSEK. Anledningen till att 
kassaflödet är sämre än resultatet före skatt, beror 
på att en relativt stor del av intäkterna har 
förbetalats under tidigare räkenskapsår. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Finansierings-
verksamheten gav ett kassaflöde om 11,6 (-0,8) 
MSEK, vilket framförallt avser erhållet kapital vid 
nyemission samt minskat nyttjande av 
checkkrediten. 

Investeringar, forsknings- och utvecklings- 
satsningar april – juni 2017 

Avskrivningar av immateriella anläggnings- 
tillgångar - aktiverade utvecklingskostnader - har 
gjorts med 1,5 (1,8) MSEK för perioden. Inga 
aktiveringar har gjorts. 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
har gjorts med -0,5 (3,0) MSEK för perioden. I 
samband med förlängningen av avtalet med South 
Western Ambulance Service Trust och 
avsiktsförklaringen om förlängning av avtalet med 
South Central Ambulance Service Trust har 
bolaget beslutat att förlänga avskrivningstiden på 
installerad hårdvara fram till och med 
förlängningsperiodens slut den 31 december 
2019. Detta har reducerat kostnaderna för 
avskrivningar med ca 3 MSEK för perioden januari 
till juni 2017 gentemot tidigare avskrivningsplan, 
och har påverkat bruttomarginalen positivt. 

Leasing april – juni 2017 

Bolaget har tecknat avtal om leasing för att 
finansiera hårdvara till projektet. Dessa avtal 
klassificeras såsom finansiella leasingavtal där den 
hyrda tillgången värderas till det lägre av verkligt 
värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. 
På samma gång redovisas en skuld som motsvarar 
framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs av i 
enlighet med den redovisningsprincip som gäller 
för respektive tillgångstyp. Avskrivningar på leasad 
utrustning har gjorts med -0,5 (2,2) MSEK för 
perioden. Se information om justerad 
avskrivningstid under avsnittet ”Investeringar, 
forsknings- och utvecklingssatsningar”. 
Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden. 
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Nettoomsättning och resultat januari – juni 
2017 

 Nettoomsättningen uppgick till 29,8 (29,6) 
MSEK. 

 Bruttoresultatet uppgick till 15,7 (12,3) MSEK 
och bruttomarginalen uppgick till 53 (42)%. 
Omklassificering av kostnader från 
administrations- och försäljningskostnader ”till  
kostnad för sålda varor” har skett . För mer 
information se vidare under avsnittet 
”Redovisningsprinciper”. Dessutom har bolaget 
förlängt avskrivningstiden för hårdvara för de 
båda kontrakten i Storbritannien, För mer 
information se vidare under avsnittet 
”Investeringar, forsknings- och utvecklings-
satsningar”. Utöver detta tillkommer en justering 
på jämförelsetalen avseende 2016 om -1,3 
MSEK i kostnad för sålda varor, se vidare under 
avsnittet ”Redovisningsprinciper”. 

 Rörelsekostnaderna uppgick till -20,5 (-20.9) 
MSEK. 

 Resultatet EBITDA uppgick till 0,1 (-0,6) MSEK. 

 Rörelseresultatet uppgick till -4,9 (-8,5), varav 
0,0 (2,8) MSEK utgör omstrukturerings- 
kostnader. 

 Koncernens finansnetto uppgick till -0,8 (-0,9) 
MSEK. 

 Resultat efter skatt uppgick till -5,6 (-9,4) 
MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie 
före och efter utspädning om -0,26 (-0,46) SEK. 

 Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkning av tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs redovisas som 
övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens 
resultat har påverkats netto 0,2 (-0,5) MSEK 
med sådana poster. Orealiserad vinst på 
ingångna valutaterminskontrakt uppgick per 
2017-06-30 till 0,6 MSEK, vilket har påverkat 
periodens resultat med -0,2 (1,1) MSEK. GBP-
kursen som bolaget använt för delårsrapporten 
är 11,15 SEK för genomsnittskursen och 11,01 
för balansdagens kurs. 

Kassaflöde januari – juni 2017 
Koncernens totala kassaflöde för uppgick till 4,1    
(-2,5) MSEK. 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för 
perioden om -7,6 (-5,1) MSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -0,1 (0,1) 
MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett 
kassaflöde om 11,8 (2,5) MSEK, vilket framförallt 

avser erhållet kapital vid nyemission samt minskat 
nyttjande av checkkrediten. 

Investeringar, forsknings- och utvecklings- 
satsningar januari – juni 2017 

Avskrivningar av immateriella anläggnings- 
tillgångar - aktiverade utvecklingskostnader - har 
gjorts med 3,0 (3,5) MSEK för perioden. Inga 
aktiveringar har gjorts. 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
har gjorts med -2,0 (4,5) MSEK för perioden.  

Leasing januari – juni 2017 

Avskrivningar på leasad utrustning har gjorts med 
1,7 (4,2) MSEK för perioden. Av bolagets 
redovisade värden för materiella anläggnings-
tillgångar per den sista juni avser 8,4 MSEK leasad 
utrustning. Av kortfristiga skulder avser 6,2 MSEK 
finansiell låneskuld för leasingkontrakt och av 
koncernens långfristiga skuld avser 0,2 MSEK 
motsvarande finansiella låneskuld.  

Finansiell ställning och likviditet per 30 juni 2017 

Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 22,4 
(45,7) MSEK där förutbetalda intäkter i 
Englandsprojektet ingår med 4,4 (17,8) MSEK och 
kortfristig del av finansiell låneskuld leasing 6,2 
(6,1) MSEK.  

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 46,4 
(58,2) MSEK. Bolagets stora projekt i 
Storbritannien slutfördes under 2016 och projektet 
har inneburit en hög kapitalbindning genom 
ingångna leasingavtal. 

Eget kapital för koncernen uppgick till 21,6 MSEK 
och vid årets början till 5,2 MSEK. Till följd av 
utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid 
den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har 
Ortivus aktiekapital i moderbolaget under juni 
månad ökat från 14,5 MSEK till 21,8 MSEK. Det är 
en ökning med 7,3 MSEK fördelat på 537 043 
stycken nya A-aktier och 9 496 921 stycken nya B-
aktier. 

Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 1,2 
(20,9).  

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i 
koncernen eller bolagen. Underskotts-
avdragen uppgick den 31 december 2016 till 
368,6 MSEK. 
Styrelsen bedömer löpande koncernens kort- och 
långsiktiga likviditetsbehov för fortsatt drift och 
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utveckling av verksamheten. Per den 30 juni 2017 
uppgick bolagets likvida medel 6,1 MSEK. Därtill 
har koncernen en ej utnyttjad checkräkningskredit 
om 10 MSEK samt ett ej utnyttjat lånelöfte från 
Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK som gäller till 
2017-12-31.  

Valutasäkring 

Bolaget tecknar löpande valutaterminsavtal för att 
säkra bedömda valutanettoflöden från bolagets 
engelska verksamhet. Bolaget har säkrat 100% av 
beräknat valutanettoflöde år 2017 och 50% av 
beräknat valutanettoflöde år 2018. 

Personal 
Antalet anställda i koncernen uppgick vid 
periodens utgång till 24 (18) personer.  

 

MODERBOLA GET  
 
April - juni 2017 
Moderbolagets nettoomsättning för andra kvartalet 
uppgick till 13,9 (16,9) MSEK och resultatet före 
och efter skatt uppgick till -4,7 (-2,6) MSEK. 
Investeringar för kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) 
MSEK. 

Januari – juni 2017 
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 
uppgick till 28,4 (31,7) MSEK och resultatet före 
och efter skatt uppgick till -8,1 (-8,2) MSEK. 
Investeringar för perioden uppgick till 0,1 (0,0) 
MSEK. I likhet med koncernens resultat har bl.a. 
kostnader för leasing omklassificerats till ”kostnad 
för sålda varor”. Jämförelsesiffror för andra 
kvartalet 2016, första halvåret samt helåret 2016 är 
också justerade för jämförbarhet mellan åren. 

Övrig information
Segment   

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

Transaktioner med närstående   

Förutom låne-/kreditramen med Ponderus Invest 
AB har bolaget per den 30 juni 2017 inga 
transaktioner med närstående utöver ersättning 
till ledning och styrelse.  

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.  

År 2016:s jämförelsetal har justerats med 1 263 
KSEK då korrigering har gjorts mellan kostnad 
sålda varor och eget kapital i koncernen, vilket 
påverkar kvartalet och halvåret i sin helhet. 
Justeringen gjordes i de rapporterade siffrorna 
kvartal 3 2016, vilket innebär att rapporten för 
januari – september 2016 är korrekt. Dock görs 
denna justering på januari – juni för jämförbarhet. 
Utöver detta har omräkningsdifferens avseende 
januari – juni 2016 justerats med -365 KSEK, 
vilket påverkar redovisat totalresultat för januari – 
juni 2016. Vidare har koncernens egna kapital 

samt övriga fordringar justerats med -3 MSEK per 
2016-06-30, vilket avser en intern utdelning som 
ej var eliminerad. Detta är korrekt rapporterat i 
rapporten för kvartal 3 2016. 

Avseende nya standarder publicerade av IASB 
som inte ännu har trätt i kraft utvärderas effekter 
avseende bland andra IFRS 9 Finansiella 
instrument (som ska ersätta IAS 39 Finansiella 
instrument: Redovisning och värdering) och IFRS 
15 Intäkter från avtal med kunder (som ersätter 
IAS 18 Intäkter). Båda dessa träder i kraft 1 
januari 2018. IFRS 16 Leasing träder i kraft 1 
januari 2019. Ledningens arbete med utvärdering 
av eventuell påverkan på de finansiella 
rapporterna från 2018 och framåt pågår. 
 
Då bolagets verksamhet till allt större del avser 
försäljning av tjänster i olika former har bolaget 
beslutat att öka tydligheten och förståelsen för 
detta i den finansiella rapporteringen. Med 
anledning av detta redovisas numera även 
kostnader som är direkt relaterade till bolagets 
tjänsteleveranser inom bolagets bruttoresultat. 
Den årsredovisningsrad som omfattar bolagets 
direkta kostnader avseende försäljning av varor 
och tjänster har därmed döpts om från "Kostnad 
för sålda varor" till "Kostnad för sålda varor och 
tjänster". Den omklassificering av kostnader 
hänförliga till tjänster är baserad på en analys 
och genomgång av bolaget och avser primärt 
kostnader för löner i UK samt avskrivningar på 
utrustning som används i leverans till kund som 
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"Software as a service".  
 
Jämförelsetalen för år 2016 har omklassificerats 
utifrån samma bedömningsgrund. Effekten av 
omklassificeringen av historiska finansiella 
uppgifter samt nämnda justering av föregående 
år framgår av följande tabeller: 

 
2016 
helår 

Omklassi- 
ficering 

2016 
helår 

Nettoomsättning 74 279  74 279 
Kostnad för sålda varor 
och tjänster -25 694 -14 561 -40 255 

Bruttoresultat 48 585 -14 561 34 024 

    
Försäljningskostnader -18 504 4 526 -13 978 

Administrationskostnader -22 211 10 035 -12 176 
Forskning och 
utvecklingskostnader -13 119  -13 119 

Övriga rörelseintäkter 10 225  10 225 

Övriga rörelsekostnader -10 088   -10 088 

Rörelseresultat -5 112 0 -5 112 

    

 

 
2016 

jan-jun 
Omklassi- 

ficering 
2016 

jan-jun 

Nettoomsättning 29 604  29 604 
Kostnad för sålda varor 
och tjänster -9 500 -6 521  -16 021 
Justering kostnad sålda 
varor  -1 263 -1 263 

Bruttoresultat 20 103 -7 784 12 320 

    
Försäljningskostnader -10 615 2 275 -8 340 

Administrationskostnader -13 090 4 246 -8 844 
Forskning och 
utvecklingskostnader -3 413  -3 413 

Övriga rörelseintäkter 4 805  4 805 

Övriga rörelsekostnader -5 068   -5 068 

Rörelseresultat -7 277 -1 263 -8 540 
 
 
 

2016 
apr-jun 

Omklassi- 
ficering 

2016  
apr-jun 

Nettoomsättning 15 467  15 467 
Kostnad för sålda varor 
och tjänster -5 276 -3 102  -8 378 

Bruttoresultat 10 191 -3 102 7 089 

    
Försäljningskostnader -5 331 884 -4 447 

Administrationskostnader -5 872 2 218 -3 654 
Forskning och 
utvecklingskostnader -2 504  -2 504 

Övriga rörelseintäkter 3 848  3 848 

Övriga rörelsekostnader -3 113   -3 113 

Rörelseresultat -2 781 0 -2 781 
 

Alternativa nyckeltal 

Ortivus tillämpar European Securities and 
Markets Authority / Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten (ESMA:s) nya 
riktlinjer för APM:s (alternativa nyckeltal, 
Alternative Performance Measures). I korthet är 
APM ett finansiellt mått över historisk eller 
framtida resultatutveckling, finansiell ställning 
eller kassaflöde som inte är definierat eller 
specificerat i IFRS. Bolagets APM som 
presenteras i delårsrapporten är EBITDA, vilket 
stäms av mot närmast möjliga post i resultat- och 
balansräkningarna och återfinns i slutet av 
rapporten. Bolaget har valt att redovisa EBITDA 
då detta är vedertaget nyckeltal. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för 
moderbolaget och koncernen   

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för 
många typer av risker. Riskhantering är en del av 
ledningsansvaret och bolaget har en policy och 
process för riskhanteringen som primärt 
fokuserar på fyra typer av risker; finansiella, 
operativa, legala/regulatoriska samt landsrisker.   

Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av 
Bolagsstyrningsrapporten i bolagets 
årsredovisning för 2016, där en mer detaljerad 
beskrivning av de finansiella riskerna finns 
angivna i not 24.  

Framåtriktade uttalanden  

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.   

Ortivus lämnar inga prognoser. 

Denna rapport har inte granskats av företagets 
revisorer.
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Danderyd den 21 augusti 2017 

Ortivus AB (publ) 

 

 

 
  Eric Hedlund       Peter Edwall                  Anna Klevby Dalgaard 

                            Styrelsens ordförande  Styrelseledamot     Styrelseledamot 

 
 

      Nils Bernhard               Konstantin Papaxanthis Staffan Eriksson 
     Styrelseledamot                              Styrelseledamot                                        VD 

 
 

Ortivus offentliggör denna information enligt 
svensk lag om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 
08:30 den 22 augusti 2017. 

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

 

Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 
21 november 2017. 
Delårsrapport för kvartal 4 publiceras den 8 
februari 2018. 
 
 
 

För ytterligare information 
Staffan Eriksson, VD, telefon 08-446 45 00 eller 
e-post: staffan.eriksson@ortivus.com 

Lars Höst, CFO, telefon 08-446 45 00 eller 
e-post: lars.host@ortivus.com 

Besök även www.ortivus.se 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT  

   apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

Belopp i KSEK     2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning   13 804 15 467 29 797 29 604 74 279 

Kostnad för sålda varor och tjänster     -5 398 -8 378 -14 131 -17 284 -40 255 

             

Bruttoresultat   8 406 7 089 15 665 12 320 34 024 

             

Övriga rörelseintäkter   1 201 3 848 2 040 4 805 10 225 

Försäljningskostnader   -5 195 -4 447 -9 962 -8 340 -13 978 

Administrationskostnader   -2 722 -3 654 -4 412 -8 844 -12 176 

Forsknings- och utvecklingskostnader    -3 307 -2 504 -6 365 -3 413 -13 119 

Övriga rörelsekostnader     -1 113 -3 113 -1 830 -5 068 -10 088 

Rörelseresultat    -2 730 -2 781 -4 864 -8 540 -5 112 

Finansnetto     -371 -423 -773 -910 -1 967 

Resultat före skatt   -3 101 -3 204 -5 636 -9 450 -7 079 

          

Aktuell skatt    - - - - - 

Uppskjuten skatt   - - - - - 

Resultat efter skatt    -3 101 -3 204 -5 636 -9 450 -7 079 

           

           
           

Övrigt totalresultat           

Poster som kan omföras till periodens resultat           

Omräkningsdifferenser     -20 -187 -19 -260 -62 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt  -20 -187 -19 -260 -62 
            

Periodens totalresultat   -3 121 -3 391 -5 655 -9 710 -7 141 

            

Resultat efter skatt hänförligt till:            

Moderbolagets aktieägare   -3 101 -3 204 -5 636 -9 450 -7 079 
            

Periodens totalresultat hänförligt till:            

Moderbolagets aktieägare   -3 121 -3 391 -5 655 -9 710 -7 141 
            
            
        
Resultat per aktie före och efter utspädning, 
SEK     -0,14 -0,15 -0,26 -0,46 -0,34 

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier)             
            

Antal aktier per balansdagen (tusental)   30 797 20 763 30 797 20 763 20 763 

Genomsnittligt antal aktier (tusental)   21 878 20 763 21 320 20 763 20 763 
            

            

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amort.) -1 766 2 232 148 -550 13 588 

RÖRELSERESULTAT (Earnings before interest and taxes).  -2 730 -2 781 -4 864 -8 540 -5 112 

 

 

 

 

    

 
 
 

http://www.ortivus.se/en-gb/


 

Delårsrapport  
januari – juni 2017 

 

9 

 

 
 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 

Belopp i KSEK       2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar     14 832 21 337 17 826 

Materiella anläggningstillgångar       9 880 12 740 11 899 

Summa anläggningstillgångar     24 712 34 076 29 725 

           

Omsättningstillgångar           

Varulager     3 485 4 757 3 007 

Kortfristiga fordringar     12 087 18 032 12 477 

Kassa och bank       6 135 1 320 2 038 

Summa omsättningstillgångar     21 524 24 109 17 522 

Summa tillgångar     46 418 58 185 47 247 

           

Eget kapital     21 588 2 653 5 222 

Långfristiga skulder     2 441 9 856 5 626 

Kortfristiga skulder       22 389 45 676 36 399 

Summa eget kapital och skulder     46 418 58 185 47 247 

           

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

Belopp i KSEK     2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Ingående balans   5 222 12 363 12 363 

Summa totalresultat för perioden   -5 655 -9 710 -7 141 

Inbetald premie med avdrag för emissionskostnader*  21 838 - - 

Pågående nyemission med avdrag för emissionskostnader*   183 - - 

Utgående balans   21 588 2 653 5 222 
*varav 7,3 MSEK avser ökning av aktiekapital och övrigt tillförs överkursfond. 
 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

      apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

Belopp i KSEK     2017 2016 2017 2016 2016 

Resultat före skatt     -3 101 -3 204 -5 636 -9 450 -7 079 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     994 -672 4 932 6 925 18 442 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -2 107 -3 876 -705 -2 525 11 363 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      -4 982 1 397 -6 884 -2 642 -6 428 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       -7 089 -2 479 -7 589 -5 168 4 935 

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -21 0 -106 118 302 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     11 633 -835 11 791 2 507 -4 337 

Periodens kassaflöde     4 523 -3 314 4 097 -2 543 900 

 

KONCERNENS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

Belopp i KSEK       2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Ställda säkerheter     15 000  15 000   15 000 

Eventualförpliktelser     - - - 
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KONCERNENS NYCKELTAL 

    2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Nettoomsättning  29 797 29 604 74 279 72 619 69 366 

Bruttomarginal % *  53 42 46 66 68 

EBITDA  148 -550 13 588 9 787 7 440 

Avskrivningar  -5 012 -7 990 -18 700 -15 324 -5 772 

Rörelseresultat  -2 730 -8 540 -5 112 -5 537 1 668 

Resultat efter skatt  -3 101 -9 450 -7 079 -7 090 1 400 

Resultatmarginal %   -22 -32 -10 -10 2 

Resultat/aktie, SEK    -0,26 -0,46 -0,34 -0,34 0,07 

Räntabilitet på eget kapital % 1)  neg neg neg neg 8 

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 1)  neg neg neg neg 7 

Soliditet, %  46 5 11 19 23 

Skuldsättningsgrad  1,15 20,93 8,05 4,34 3,28 

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK  0,70 0,13 0,17 0,60 0,93 

Medelantal anställda  21 20 21 31 25 
*) Bruttomarginalen baseras på omräknade siffror för 2016 för jämförbarhet med 2017. 2014 och 2015 är ej omräknade. 

 
DEFINITIONER 

Bruttomarginal 
Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. 
 
EBITDA (se ytterligare information nedan) 
Rörelseresultat före räntenetto, skatt, avskrivning av materiella anläggningstillgångar, såsom installerad hårdvara hos kund som ägs av Ortivus, 
samt avskrivning av immateriella anläggningstillgångar, såsom aktiverade utvecklingskostnader.  (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization). 
 
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 
Totala skulder dividerat med eget kapital. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. 

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL 

Detta avsnitt innehåller avstämning av vissa finansiella icke-IFRS-mått, så kallade alternativa nyckeltal, Alternative Performance Measures (APM) 
mot närmaste jämförbara finansiella IFRS-mått. De finansiella icke-IFRS-mått som redovisas i denna rapport kan skilja sig från liknande mått som 
används av andra bolag. 

FÖRKLARING TILL EBITDA:            
   apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Belopp i KSEK     2017 2016 2017 2016 2016 

Periodens resultat före skatt   -3 101 -3 204 -5 636 -9 450 -7 079 

Finansnetto   371 423 773 910 1 967 

Avskrivningar   964 5 013 5 012 7 990 18 700 

EBITDA   -1 766 2 232 148 -550 13 588 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Belopp i KSEK     2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning    13 864 16 934 28 363 31 656 71 237 

Kostnad för sålda varor och tjänster    -8 342 -11 885 -17 052 -20 201 -41 376 

Bruttoresultat     5 522 5 049 11 311 11 455 29 861 

              

Rörelsekostnader    -10 018 -7 531 -19 028 -19 355 -36 633 

Rörelseresultat     -4 496 -2 482 -7 717 -7 900 -6 772 

Resultat från finansiella poster    -191 -135 -362 -280 -624 

Resultat före skatt     -4 686 -2 617 -8 080 -8 179 -7 396 

             

Resultat efter skatt    -4 686 -2 617 -8 080 -8 179 -7 396 

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. 
 
 
 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

Belopp i KSEK     2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Anläggningstillgångar         

Immateriella tillgångar   14 832 21 337 17 826 

Materiella anläggningstillgångar   1 429 1 966 1 618 

Andelar i koncernföretag     9 574 9 574 9 574 

Summa anläggningstillgångar   25 835 32 876 29 018 

         

Omsättningstillgångar         

Varulager   3 208 3 183 2 533 

Kortfristiga fordringar   19 366 36 236 17 259 

Kassa och bank     4 465 0 32 

Summa omsättningstillgångar   27 039 39 420 19 824 

         

Summa tillgångar   52 874 72 295 48 842 

         

Eget kapital   27 660 12 935 13 718 

Avsättningar   36 4 945 84 

Långfristiga skulder   2 262 656 2 976 

Kortfristiga skulder     22 916 53 760 32 064 

Summa eget kapital och skulder   52 874 72 295 48 842 

 
MODERBOLAGETS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER  

Belopp i KSEK     2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Ställda säkerheter   15 000 15 000 15 000 

Eventualförpliktelser   - - - 

Moderbolaget är garantor för Ortivus UK Ltd i leveransavtalen för affären i Storbritannien. 
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FAKTA OM ORTIVUS  

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. 
Med mer än 30 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.   

Ortivus etablerades 1985 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista. 
Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har 24 anställda i Sverige och 
Storbritannien. Mer än 1 700 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är 
utrustade med Ortivus lösningar. 

 

 

 

HUVUDKONTOR 

Ortivus AB 
 
Box 713 
Svärdvägen 19 
182 33 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 
 
12 New Forest Enterprise Centre 
Rushington Business Park  
Chapel Lane, Totton 
Southampton, Hampshire 
Storbritannien 
Telefon: + 44 1489 889201 
Telefax: + 44 1489 889206 
E-post: sales@ortivus.com 
www.ortivus.com 
 

DOTTERBOLAG MED VILANDE VERKSAMHET 

Elementanalys Analytica AB, org.nr. 556265-4771. 
Cardiological Decision Support Uppsala AB, org.nr. 556593-0707. 
Biohome AB, org.nr. 556364-0464. 
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