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Delårsrapport januari-juni 2012 

Delårsrapport januari-mars 2012 

 

Ökad försäljning och positivt rörelseresultat 

Andra kvartalet 2012 

• Nettoomsättningen uppgick till 20,0 (9,8) MSEK. 

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,4 (-11,9) MSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 (-11,3) MSEK. 

• Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,16 (-0,57). 

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har lagt en order på MobiMed Smart till sina 28 ambulanser. 
Värdet på ordern är 5,7 MSEK, med leverans andra halvåret 2012. Lösningen inkluderar avancerad 
vitalmonitorering som idag används på kardiologkliniker. 

 

Första halvåret 2012 

• Nettoomsättningen uppgick till 28,6 (25,8) MSEK. 

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,3 (-16,9) MSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 (-14,5) MSEK. 

• Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,81). 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• 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. 

Delårsrapport januari-juni 2012 
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VD har ordet 

 
Ortivus levererar ett positivt rörelseresultat för såväl andra kvartalet som första halvåret 2012. Kraftfulla åtgärder 
och en högre försäljning med ökat täckningsbidrag har bidragit till den positiva utvecklingen. Med en stabil 
produktplattform och en väl fungerande leveransorganisation, är Ortivus väl rustat att ta sig an de nya 
affärsprojekt som väntas under hösten 2012 och våren 2013. Såväl våra nordiska grannländer som ett antal större 
landsting i Sverige har konkreta planer på att investera i kvalificerat beslutsstöd inom de närmaste åren. 
 
Nettomsättningen ökade kraftigt under andra kvartalet 2012 jämfört med 2011, och även för halvåret blev det en 
ökning mot föregående år. Det genomförda åtgärdsprogrammet har samtidigt halverat kostnadsmassan, vilket 
sammantaget resulterar i ett starkt förbättrat rörelseresultat både för kvartalet och halvåret. Ortivus levererar ett 
positivt rörelseresultat om 3,4 MSEK i andra kvartalet, att jämföra med –11,9 MSEK för föregående år. 
 
Ortivus bevisar också att stora komplexa IT-leveranser i krävande vårdmiljöer hanteras framgångsrikt av en väl 
fungerande leveransorganisation, samt att den nya plattformen MobiMed Smart är stabil, dynamisk och skalbar. 
Leveransen till SWASFT (South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust) löper enligt plan, där 75 av 
de totalt 200 avtalade installationerna i ambulansfordon är i skarp drift. 
 
Under kvartalet placerade SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) i Göteborg en order på 5,7 MSEK för MobiMed 
Smart till sina 28 ambulanser. Lösningen inkluderar samma avancerade vitalmonitorering som SU i Mölndal 
nyligen kompletterade sin befintliga CoroNet-installation med till ett värde av 1,2 MSEK. Den modulära 
plattformen MobiMed Smart ger även möjlighet att på ett enkelt sätt lägga till funktionalitet, som till exempel 
vårdkedjor och triagering. 
 
Ortivus går nu in i andra halvåret med en stärkt finansiell ställning och med flera framgångsrikt genomförda 
leveranser. Samtidigt fortsätter utvecklingen av produktplattformarna i syfte att skapa ökad kundnytta och för att 
kunna möta nya kundsegment. 
 
Carl Ekvall 
CEO 
12 juli 2012 
 
 
 
 

Framtidsutsikter 
Som tidigare kommunicerats avger 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 15  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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Delårsrapport januari – juni 2012 

FINANSIELL STÄLLNING OCH UTVECKLING UNDER ANDRA KVARTALET 2012 

 

Fokus för Ortivus under det andra kvartalet har varit en fortsatt införsäljning av MobiMed Smart till nya och 

befintliga kunder.  

Under kvartalet lade Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg en order på MobiMed Smart till sina 28 

ambulanser till ett värde av 5,7 MSEK. Lösningen inkluderar avancerad vitalmonitorering som idag används i 

Ortivus produkt CoroNet på kardiologiavdelningar. Beställningen från SU bekräftar beslutet att integrera CoroNets 

vitalmonitorering i MobiMed Smart. Ordern kommer att levereras och intäktsföras under det andra halvåret 2012.   

 

Omsättning och resultat    

Ortivus har en gedigen klinisk kompetens som fokuseras på mjukvarulösningar och beslutsstöd med ett begränsat 

hårdvaruinnehåll. I tillägg till detta sker även en standardisering av Ortivus lösningar och dess delkomponenter 

innebärande en förflyttning från skräddarsydda kundspecifika lösningar till ett mer standardiserat erbjudande. 

Detta möjliggör en högre bruttomarginal och ett totalt sett förbättrat resultat. Effekter av dessa aktiviteter kan 

utläsas i kvartalssiffrorna då bruttomarginalen har ökat från 47 till 56%.  

Ortivus agerar på en marknad där de större affärerna är projektbaserade, och där affärsprocessen löper över 

längre tid. Detta medför en fluktuation mellan kvartalen i såväl omsättning som resultat. Under rapportperioden 

har del av ett större projekt, SWASFT, intäktsförts med ca 12 MSEK, totalt ordervärde är ca 30 MSEK med fortsatt 

leverans under de kommande två åren. Motsvarande period föregående år slutfördes inga större projekt.  

Under 2011 genomfördes ett omfattande åtgärdsprogram, med start under andra kvartalet 2011, för att sänka 

kostnadsnivån med 20 MSEK på årsbasis varav 15 MSEK får full effekt under 2012. Effekterna av 

åtgärdsprogrammet tydliggörs av att bolagets kostnader under kvartalet sänkts med 9,3 MSEK vilket motsvarar en 

reducering med 55%. 

Försäljningsframgångar, en ökad bruttomarginal och sänkta kostnader bidrar till att Ortivus redovisar ett positivt 

rörelseresultat, en förbättring med ca 15,3 MSEK i jämförelse med föregående år.  

 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 20,0 (9,8) MSEK vilket innebär en ökning med 105%.  

• Koncernens bruttoresultat uppgick till 11,2 (4,6) MSEK.   

• Bruttomarginalen uppgick till 56 (47)%.  

• Rörelsekostnaderna uppgick till –7,8 (-17,1) MSEK.  

• Rörelseresultatet, EBIT uppgick till 3,4 (-11,9) MSEK. 

• Koncernens finansnetto uppgick till 0,0 (0,1) MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (-11,9) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning 
på 0,16 (-0,57) SEK.  

 

Balansräkning 

Balansomslutningen uppgick till 48,6 (67,4) MSEK.   

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 12,2 (10,5) MSEK och vid årets början till 13,7 MSEK. 

Eget kapital uppgick till 29,4 (50,1) MSEK och vid årets början till 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 för kvartalet uppgick till -0,2 (-13,1) MSEK 

Den löpande verksamheten gav ett positivt kassaflöde för kvartalet om 0,2 (-11,3) MSEK. Pågående större projekt 

binder kapital i kundfordringar och lager vilket per den sista juni negativt belastar kassaflödet från den löpande 

verksamheten. 

Investeringar för kvartalet uppgick till 0,4 (1,9) MSEK och avsåg förvärv av materiella anläggningstillgångar. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -0,4 (-1,9) MSEK, 

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

tillfredsställande likviditet. 
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Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 21,3 (9,3) MSEK och resultat före och efter skatt uppgick 

till 4,2 (-11,9) MSEK. Investeringar för kvartalet uppgick till 0,3 (1,8) MSEK och avsåg förvärv av materiella 

anläggningstillgångar.  

 

FINANSIELL STÄLLNING OCH UTVECKLING UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2012 

 

Omsättning och resultat    

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,6 (25,8) MSEK vilket innebär en ökning med 11%.  

• Koncernens bruttoresultat uppgick till 16,1 (11,3) MSEK.   

• Bruttomarginalen uppgick till 56 (44)%.  

• Rörelsekostnaderna uppgick till -16,1 (-29,1) MSEK.  

• Rörelseresultatet, EBIT uppgick till 0,3 (-16,9) MSEK. 

• Koncernens finansnetto uppgick till 0,1 (0,2) MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-16,8) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning 
på 0,02 (-0,81) SEK.  

 

Kassaflöde och investeringar  

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till -1,5 (-17,3) MSEK. 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för perioden om -0,7 (-14,5) MSEK. Pågående större projekt binder 

kapital i kundfordringar och lager vilket per den sista juni belastar kassaflödet från den löpande verksamheten. 

Investeringar för perioden uppgick till 0,8 (2,8) MSEK och utgjordes av aktiverade utvecklingsutgifter och förvärv 

av materiella anläggningstillgångar.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -0,8 (-2,8) MSEK, 

Finansieringsverksamheten under perioden gav ett kassaflöde om 0 (0) MSEK. 

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 29,3 (24,6) MSEK och resultat före och efter skatt uppgick 

till 1,1 (-16,9) MSEK. Investeringar för perioden uppgick till -0,5 (-2,8) MSEK och utgjordes av aktiverade 

utvecklingsutgifter och förvärv av materiella anläggningstillgångar.  

 

Personal 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 14 (30) personer.  

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

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. Likvida medel inklusive outnyttjad låne-/kreditram uppgår 

därmed till 37 MSEK. 

 

Segment  

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

 

Transaktioner med närstående 

Utöver det som beskrivs under rubrik väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång så har inga 

transaktioner med närstående förekommit vare sig inom moderbolaget eller inom koncernen. 

 

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.  
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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 pressrelease baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för 

releasen. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära 

att verkligt utfall blir annorlunda, i synnerhet i ett läge där det finansiella klimatet är väldigt osäkert. 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. 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer för moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

 

Danderyd den 12 juli 2012 

Ortivus AB (publ) 

 

  Crister Stjernfelt    Peter Edwall  

  Ordförande     Ledamot  

 

  Jon Risfelt   Anna Söderblom  Carl Ekvall 

  Ledamot   Ledamot   CEO 

 

 

 

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. 

 Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 12 juli 2012. 

 

 

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

 

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 18 oktober 2012 

Kommuniké för 2012 publiceras den 8 februari 2013 

 

                                           Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information 

Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00, mobil 070-383 20 12 eller 

e-post: carl.ekvall@ortivus.com 

Besök även www.ortivus.com 

 

 

 

 

mailto:carl.ekvall@ortivus.com
http://www.ortivus.com/
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG       
              
              

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

Belopp i KSEK   mar-05 2012 2011 2012 2011 2011 

Nettoomsättning 
 

24576 19 988 9 773 28 647 25 775 45 748 

Kostnad för sålda varor   -3800 -8 768 -5 182 -12 585 -14 511 -24 519 

Bruttoresultat 
 

20776 11 220 4 591 16 062 11 264 21 229 

        
Övriga rörelseintäkter 

 
338 -90 589 279 916 1 331 

Försäljningskostnader 
 

-11740 -2 659 -4 352 -4 559 -7 907 -14 515 

Administrationskostnader 
 

-4578 -3 258 -6 956 -6 709 -10 091 -17 480 

Forsknings- och utvecklingskostnader  
 

-4906 -1 520 -5 329 -4 168 -10 342 -24 791 

Övriga rörelsekostnader   -996 -337 -484 -638 -775 -3 952 

Rörelseresultat  
 

-1106 3 356 -11 941 267 -16 935 -38 178 

Finansnetto   -58 26 60 98 154 332 

Resultat före skatt 
 

-1164 3 382 -11 881 365 -16 781 -37 846 

        
Aktuell skatt  

 
-150 - - - - - 

Uppskjuten skatt 
 

-126 27 - 25 - -14 

        
Resultat efter skatt 

  
3 409 -11 882 390 -16 781 -37 860 

        
Övrigt totalresultat 

       
Omräkningsdifferenser     -4 4 -3 -34 14 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 
 

-4 4 -3 -34 14 

        
Periodens totalresultat 

  
3 405 -11 878 387 -16 815 -37 846 

        
Resultat efter skatt hänförligt till: 

       Moderbolagets aktieägare 
  

3 409 -11 882 390 -16 781 -37 860 

        
Periodens totalresultat hänförligt till: 

       Moderbolagets aktieägare 
  

3 405 -11 878 387 -16 815 -37 846 

        
        
        Resultat per aktie före och efter utspädning, 
SEK 

  
0,16 -0,57 0,02 -0,81 -1,83 

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

SEK 
 

1,01 0,16 -0,57 0,02 -0,81 -1,83 

        Antal aktier per balansdagen (tusental) 
 

13805 20 708 20 708 20 708 20 708 20 708 

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 
 

13805 20 708 20 708 20 708 20 708 20 708 

        

        EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amort.) 6 161 -10 069 3 847 -13 355 -23 361 

EBIT     (Earnings before interest and taxes). 
  

3 356 -11 941 267 -16 935 -38 178 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 

Belopp i KSEK         2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

Anläggningstillgångar 
       

Övriga immateriella anläggningstillgångar 
    

8 057 17 289 9 084 

Materiella anläggningstillgångar 
    

1 651 1 539 1 358 

Uppskjutna skattefordringar     
 

  54 29 15 

Summa anläggningstillgångar 
  

  
 

9 762 18 857 10 457 

        
Omsättningstillgångar 

       
Varulager 

    
9 639 7 884 9 216 

Kortfristiga fordringar 
    

16 994 30 165 17 684 

Kassa och bank     
 

  12 174 10 508 13 676 

Summa omsättningstillgångar 
  

  
 

38 807 48 556 40 576 

Summa tillgångar 
    

48 569 67 413 51 033 

        
Eget kapital 

    
29 418 50 133 29 031 

Långfristiga skulder 
    

389 402 536 

Kortfristiga skulder     
 

  18 762 16 878 21 466 

Summa eget kapital och skulder 
  

  
 

48 569 67 413 51 033 

        
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

      
Ställda säkerheter 

    
- 15 000 - 

Eventualförpliktelser 
    

- - - 
 

       

       
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 
       

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

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

Belopp i KSEK     2012 2011 2012 2011 2011 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 4 293 -10 396 1 782 -13 177 -20 249 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      -4 116 -877 -2 505 -1 346 11 490 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
  

177 -11 273 -723 -14 523 -8 759 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
  

-352 -1 866 -779 -2 810 -5 601 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
 

 - -   - - - 

Periodens kassaflöde 
 

  -175 -13 139 -1 502 -17 333 -14 360 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i KSEK 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Ingående balans 29 031 66 948 66 948

Inbetald premie för teckningsoptioner - - 14

Summa totalresultat för perioden 387 -16 815 -37 931

Utgående balans 29 418 50 133 29 031



 
 

 

 

8 

Delårsrapport januari-juni 2012 

KONCERNENS NYCKELTAL 
    

      
 

2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 

Nettoomsättning 28 647 25 775 45 748 47 726 37 748 

Bruttomarginal %  56 44 46 54 54 

EBITDA 
2)

 3 847 -13 355 -23 361 -23 673 -29 339 

Avskrivningar 
2)

 -3 580 -3 580 -14 817 -8 921 -7 628 

EBIT 
2)

 267 -16 934 -38 178 -32 594 -36 967 

Resultat efter skatt 
2)

 390 -16 780 -37 860 -32 672 -38 156 

Resultatmarginal % 
2)

 1 -65 -83 -68 -101 

Resultat/aktie, SEK 
2)

 0,02 -0,81 -1,83 1,58 -1,84 

Räntabilitet på eget kapital % 
1)

 neg neg neg neg neg 

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 
1)

 neg neg neg neg neg 

Soliditet, % 61 74 57 80 52 

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

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 1,42 2,42 1,40 3,23 4,09 

Medelantal anställda 
2)

 14 30 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. 
 
EBITA 
Rörelseresultat före avskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes 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 
    

       
       

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

Belopp i KSEK   mar-05 2012 2011 2012 2011 2011 

Nettoomsättning 
 

24576 21 263 9 259 29 317 24 591 43 145 

Kostnad för sålda varor 
 

-3800 -8 991 -4 582 -12 549 -13 792 -22 857 

Bruttoresultat     12 272 4 677 16 768 10 799 20 288 

        
Rörelsekostnader 

  
-8 052 -16 614 -15 768 -27 817 -58 625 

Rörelseresultat  
  

4 220 -11 937 1 000 -17 018 -38 337 

Resultat från finansiella poster 
 

  26 61 98 155 332 

Resultat före skatt   0 4 246 -11 876 1 098 -16 863 -38 005 

        
Resultat efter skatt 

 
0 4 246 -11 876 1 098 -16 863 -38 005 

 
Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat 
 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
    

       

       Belopp i KSEK   
  

2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

Anläggningstillgångar 
      

Immateriella anläggningstillgångar 
   

8 057 17 289 9 084 

Materiella anläggningstillgångar 
   

1 402 1 461 1 292 

Andelar i koncernföretag       9 713 9 713 9 713 

Summa anläggningstillgångar 
   

19 172 28 463 20 089 

       
Omsättningstillgångar 

      
Varulager 

   
9 024 7 709 9 128 

Kortfristiga fordringar 
   

17 883 30 147 17 580 

Kassa och bank       6 723 9 075 11 645 

Summa omsättningstillgångar 
   

33 630 46 932 38 353 

       
Summa tillgångar 

   
52 802 75 395 58 442 

       
Eget kapital 

   
38 403 58 455 37 311 

Avsättningar 
   

922 402 536 

Kortfristiga skulder       13 477 16 537 20 595 

Summa eget kapital och skulder 
   

52 802 75 395 58 442 

       
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

     
Ställda säkerheter 

   
 - 15 000  - 

Ansvarsförbindelser 
   

- - - 
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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 Busines 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

