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MOBIMED SMART KLAR FÖR SKARP DRIFT I SÖDRA 
ENGLAND 

TREDJE  KVARTALET 2014  

 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 19,7 (8,1) MSEK 

 Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,9 (-2,4) MSEK 

 Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (-2,4) MSEK 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 (-1,7) MSEK 

 Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,08 (-0,12) 
SEK 

 Under kvartalet passerade Ortivus en viktig milstolpe i satsningen på den engelska 
marknaden. South Central Ambulance Foundation Trust har nu godkänt MobiMed för drift 
och därmed gjort en första betalning i projektet om cirka 2 MGBP. 

PERIODEN  JANUARI  –  SEPTEMBER  2014  

 Omsättningen för perioden uppgick till 51,4 (27,9) MSEK 

 Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,4 (-7,2) MSEK 

 Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 MSEK (-7,1) MSEK 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,4 (-5,2) MSEK 

 Resultatet efter skatt per aktie för halvåret före/efter utspädning uppgick till 0,25 (-0,34) 
SEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

 Efter rapportperiodens utgång har även South Western Ambulance Service Foundation 
Trust godkänt implementationsfasen och är nu redo för drift samt betalat 1,9 MGBP. 
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VD har ordet 

Under kvartalet passerade Ortivus en viktig milstolpe för tjänsteleveransen i södra England som avser totalt 
cirka 1 200 ambulanser och 5 000 ambulanspersonal, till ett värde av drygt 100 MSEK över 4 år. South 
Central Ambulance Foundation Trust godkände MobiMed Smart för drift och betalade som en konsekvens 
av det ca 20 MSEK. Detta projekt har, inklusive utvärderings- och upphandlingsprocessen, pågått i mer än 
ett år. Såvitt vi känner till är det ett av de största prehospitala projekten i Europa och det är inte utan stolthet 
vi konstaterar att det nu går in i sin produktionsfas. För Ortivus är det en stor framgång rent professionellt 
och dessutom får vi nu ett stort bidrag till ett positivt kassaflöde och därmed en betydligt starkare kassa, 
vilket säkerställer vår fortsatta satsning på såväl Storbritannien som andra europeiska marknader. 
Efter rapportidens utgång har även South Western Ambulance Service Foundation Trust godkänt 
implementationsfasen och är nu redo för drift. Bolaget har erhållit betalning om 1,9 MGBP. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 (-1,7) MSEK för tredje kvartalet och 15,4 (-5,2) 
MSEK för perioden januari till september. Omsättningen för kvartalet ökade till 19,7 (8,1) MSEK och för 
perioden till 51,4 (27,9) MSEK. Därmed ökade också rörelseresultatet för kvartalet till 1,9 MSEK (-2,4) 
MSEK och för perioden till 5,4 (-7,2) MSEK. 
 
I september demonstrerade vi senaste versionen av MobiMed Smart för svenska marknaden på den årliga 
ambulanskongressen FLISA där kunderna visade stort intresse för flera av de funktioner vi utvecklat för 
marknaden i Storbritannien. Vi har även deltagit på flera aktiviteter såsom mässor och seminarier i 
Storbritannien där ambulansorganisationer visar intresse för den lösning som vi nu rullar ut i södra England. 
Bolaget deltar också kontinuerligt i nya upphandlingar.  
 
För att möta en förväntad efterfrågan och möjliggöra implementation och drift av ytterligare system behöver 

organisationen i England fortsatt förstärkas. Vidare finns det i marknaden behov av ny funktionalitet och nya 

applikationer. Vi ser därför över vår produktstrategi och vilka tekniska plattformar som marknaden kan 

komma att efterfråga. Kliniskt och funktionellt torde MobiMed Smart vara en av marknadens bäst utvecklade 

lösningar men det krävs en ständig anpassning till ny teknik och nya krav på integration. Våra framgångar i 

södra England stärker oss i tron på en fortsatt positiv utveckling för Ortivus. 

 
 
 
 
 

 
  

CEO Carl Ekvall 

Danderyd den 27 oktober 2014 
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Tredje kvartalet 2014: Resultat och finansiell ställning 

 

KONCERNEN  

 
Omsättning och resultat  

Omsättningen för det tredje kvartalet ökade med 
143 % jämfört med samma period föregående år. 
Ortivus levererar också bättre resultat i 
förhållande till föregående år vad gäller såväl 
brutto- som rörelseresultat. Bolaget har under 
tredje kvartalet börjat intäktsföra uppgraderingar 
av MobiMed till MobiMed Smart för Dalarnas läns 
landsting och för Landstinget i Östergötland. 
Affären i England intäkts- och kostnadsförs i 
huvudsak linjärt över kontraktsperioden. En första 
betalning ifrån Englandsprojektet har påverkat 
kassaflödet positivt under perioden.  
 

 Omsättningen uppgick till 19,7 (8,1) MSEK 

vilket innebär en ökning med 143 %  

 Bruttoresultatet uppgick till 12,2 (4,5) MSEK  

 Bruttomarginalen uppgick till 62 (56)% 

 Rörelsekostnaderna uppgick till –11,1 (-7,0) 

MSEK 

 Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1,9 (-2,4) 

MSEK 

 Koncernens finansnetto uppgick till -0,1 (0,0) 

MSEK 

 Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (-2,4) 

MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie 

före och efter utspädning om 0,08 (-0,12) SEK 

 

Kassaflöde  

Koncernens totala kassaflöde för kvartalet 

uppgick till 2,8 (-3,7) MSEK. Kassaflödet 

inkluderar under perioden den första betalningen 

ifrån Englandsprojektet. 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för 

kvartalet om 23,7 (-1,7) MSEK. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten under perioden 

uppgick till -8,9 (-2,0) MSEK. Finansierings-

verksamheten under perioden gav ett kassaflöde 

om -12,0 (-) MSEK och avser förändring av 

checkkredit. 

 

Investeringar, forsknings- och 
utvecklingssatsningar 

Investeringar under kvartalet uppgick till 9,9 (2,0) 

MSEK och utgjordes av balanserade 

utvecklingsutgifter för egenutvecklad 

programvara med 3,4 (1,9) MSEK och materiella 

anläggningstillgångar med 6,5 (0,1) MSEK som 

avser hårdvara i Englandsaffären. 

Under kvartalet har 0,4 (0,9) MSEK kostnadsförts 

avseende forskning och utveckling. 

Avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter 

har gjorts med 0,9 (0,6) MSEK för kvartalet.  

 

Personal 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid 

periodens utgång till 26 (23) personer.  

 

MODERBOLA GET  
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 

uppgick till 16,4 (6,9) MSEK och resultatet före 

och efter skatt uppgick till 0,9 (-2,3) MSEK. 

Investeringar för kvartalet uppgick till 3,4 (1,9) 

MSEK och utgjordes av balanserade 

utvecklingsutgifter.
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Januari - september 2014: Resultat och finansiell ställning 

 

KONCERNEN  

 
Omsättning och resultat  

Omsättningen för perioden januari till september 
ökade med 84 % jämfört med samma period 
föregående år. Ortivus levererar för perioden ett 
bättre resultat och en högre omsättning i 
förhållande till föregående år. Omsättningen 
hänför sig främst till projektet i England och 
MobiMed-uppgraderingar hos befintliga kunder.  
 

 Omsättningen uppgick till 51,4 (27,9) MSEK 

vilket innebär en ökning med 84 %  

 Bruttoresultatet uppgick till 34,6 (15,4) MSEK  

 Bruttomarginalen uppgick till 67 (55)% 

 Rörelsekostnaderna uppgick till -30,6 (-22,8) 

MSEK 

 Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 5,4 (-7,2) 

MSEK 

 Koncernens finansnetto uppgick till -0,2 (0,0) 

MSEK 

 Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (-7,1) 

MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie 

före och efter utspädning om 0,25 (-0,34) SEK 

 

Kassaflöde  

Koncernens totala kassaflöde för perioden 

uppgick till -0,9 (-10,3) MSEK. Kassaflödet 

inkluderar under perioden en första inbetalning 

ifrån South Central Ambulance Foundation Trust i 

Englandsprojektet. 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för 

kvartalet om 15,4 (-5,2) MSEK. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten under perioden 

uppgick till -16,7 (-5,1) MSEK. Finansierings-

verksamheten under perioden gav ett kassaflöde 

om 0,4 (0,0) MSEK och avser inbetalning för 

utnyttjande av optioner. 

Investeringar, forsknings- och 
utvecklingssatsningar 

Investeringar för perioden uppgick till 17,5 (5,1) 

MSEK och utgjordes av balanserade 

utvecklingsutgifter för egenutvecklad 

programvara med 10,3 MSEK, licenser om  

0,2 MSEK och materiella anläggningstillgångar 

med 7,0 MSEK som avser hårdvara i 

Englandsaffären. 

MobiMed Smart har under perioden fortsatt att 

utvecklats med nya funktionaliteter genom 

bolagets leverans i UK.  

Under perioden har 2,7 (3,6) MSEK kostnadsförts 

avseende forskning och utveckling. 

Avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter 

har gjorts med 2,5 (1,9) MSEK för perioden.  

 

Finansiell ställning 

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 

76,2 (36,1) MSEK.  

Koncernens likvida medel uppgick till 5,9 MSEK 

och vid årets början till 7,9 MSEK. Inklusive 

bindande lånelöfte på 15 MSEK och outnyttjad 

checkkredit på 12 MSEK uppgick 

betalningsberedskapen vid periodens slut till 32,9 

MSEK.  

Eget kapital för koncernen uppgick till 23,1 MSEK 

och vid årets början till 17,2 MSEK.  

Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0,06 

(0,0).  

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i 

koncernen eller bolagen. 

 

Personal 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid 

periodens utgång till 27 (23) personer.  

 

MODERBOLA GET  
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 

uppgick till 47,7 (25,7) MSEK och resultatet före 

och efter skatt uppgick till 3,9 (-7,0) MSEK. 

Investeringar för perioden uppgick till 10,6 (3,0) 

MSEK och utgjordes av balanserade 

utvecklingsutgifter med 10,3 (4,5) MSEK och 

materiella anläggningstillgångar med 0,3  

(0,1) MSEK. 
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Övrig information

Segment  

Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet 

återspeglas i koncernens finansiella rapporter.  

Transaktioner med närstående  

För att förstärka den finansiella förmågan och för 

att skapa en beredskap för större upphandlingar 

och leveranser, vilka i vissa faser binder 

betydande kapital, så tillförsäkrade sig bolaget en 

låne-/kreditram upp till 25 MSEK genom avtal 

med huvudägaren Ponderus Invest AB. Avtalet 

löpte till och med 2014-09-30 och slöts på 

marknadsmässiga villkor.  

Bolaget har förlängt lånelöftet med Ponderus 

Invest AB till och med 2014-12-31 men sänkt 

låne-/kreditramen till 15 MSEK. Bolaget har via 

bolagets bank säkrat en checkkredit om 12 

MSEK som Ponderus Invest AB står borgen för. 

Checkkrediten har förlängts och gäller till och 

med 31 december 2014.Per utgången av 

kvartalet utnyttjades varken lånelöftet eller 

checkkrediten. 

Redovisningsprinciper  

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats 

enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 

Delårsrapportering samt tillämpliga 

bestämmelser i Årsredovisningslagen. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagens 9 kap, 

Delårsrapport.  

Samma redovisningsprinciper och 

beräkningsgrunder som i senaste 

årsredovisningen har tillämpats med undantag för 

nya och omarbetade standarder och tolkningar 

med tillämpning från den 1 januari 2014. 

IASB har utfärdat nya standarder som trädde i 

kraft den 1 januari 2014 eller senare. De nya 

standarderna som trädde i kraft den 1 januari 

2014 är IFRS 10, Koncernredovisning, IFRS 11, 

Samarbetsarrangemang samt IFRS 

12,Upplysning om andelar i andra företag. Dessa 

standarder har inte haft någon väsentlig påverkan 

på Ortivus finansiella rapporter. 

 

Finansiella instrument 

Ortivus har valutasäkrat delar av flödet i UK 
affären genom valutaterminer värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen. 
Terminskontrakten har kategoriserats i 
värdehierarki nivå 2 enligt IAS 34. 

Bolagets bedömning är att ingen väsentlig 
skillnad mellan redovisat värde och verkligt 
värde för koncernens finansiella instrument 
föreligger. 

 

Redovisning av affären i England 

Ortivus tillhandahåller en så kallad 
managed service till de två 
ambulanstrusterna i England. 
Avtalsperioden är på fyra år med option på 
två års förlängning. 

Intäkter och kostnader för projektet 
periodiseras linjärt, vilket innebär att 
huvuddelen av intäkterna och kostnaderna 
fördelas jämnt över den fyraåriga 
avtalsperioden med början första kvartalet 
2014. Ortivus fakturerar sin insats enligt i 
avtalen fastställd betalningsplan vilken 
skiljer sig från bolagets modell för att 
intäktsföra projektet i redovisningen. 

 

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/regulativa samt landsrisker.  

Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av 

Bolagsstyrningsrapporten i bolagets 

årsredovisning för 2013, där en mer detaljerad 

beskrivning av de finansiella riskerna finns 

angivna i not 22.  

Ortivus valberedning inför årsstämman 
2015 utsedd 

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett 

sina representanter i valberedningen inför 2015 

års årsstämma som kommer att avhållas den 29 

april 2015. 

 Valberedningen inför årsstämman 2015 består 

av följande ledamöter: 

 - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd 

av årsstämman 2014 

 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus 

Invest AB 

 - Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren Bonit 

Invest AB 

 - Kia Orback Pettersson, utsedd av aktieägaren 

Rune Pettersson 
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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 framtidsutsikter. 

 

 

 

Danderyd den 27 oktober 2014 

Ortivus AB (publ) 

 

 

 

Carl Ekvall 

                       CEO 

 

Revisors rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapporten) för Ortivus AB per den 30 september 2014 och den niomånadersperiod som slutade per 

detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 

denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats 

om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 

ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 

översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 

sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 

om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 

säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 

IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  

Stockholm den 27 oktober 2014 

KPMG AB 

 

Joakim Thilstedt 

Auktoriserad revisor 
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Ortivus offentliggör denna information enligt 

svensk lag om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 

8.30 den 27 oktober 2014. 

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

17 Danderyd, Sverige 

 

 

 

Kommande finansiella rapporter 

Kommuniké för 2014 publiceras den 17 
februari 2015. 

 

För ytterligare information 

Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller 

e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com 

Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller 

e-post jeanette.elm(at)ortivus.com 

Besök även www.ortivus.com

 

 

 

 

 

FAKTA OM ORTIVUS  

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den 

moderna akutsjukvården. Med närmare 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 ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. 

Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus 

är utrustade med Ortivus lösningar. Ytterligare 1 200 ambulanser i 

England är under implementering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ortivus.com/
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

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

Belopp i KSEK   mar-05 2014 2013 2014 2013 2013 

Nettoomsättning 
 

24576 19 670 8 088 51 441 27 901 36 105 

Kostnad för sålda varor   -3800 -7 513 -3 555 -16 823 -12 539 -16 479 

        
Bruttoresultat 

 
20776 12 157 4 533 34 618 15 362 19 625 

        
Övriga rörelseintäkter 

 
338 890 105 1 382 263 435 

Försäljningskostnader 
 

-11740 -5 550 -3 245 -14 780 -9 303 -14 071 

Administrationskostnader 
 

-4578 -3 440 -2 813 -10 601 -9 687 -13 505 

Forsknings- och utvecklingskostnader  
 

-4906 -370 -885 -2 654 -3 567 -6 150 

Övriga rörelsekostnader   -996 -1 780 -90 -2 602 -236 -431 

Rörelseresultat  
 

-1106 1 906 -2 395 5 362 -7 168 -14 096 

Finansnetto   -58 -146 24 -182 70 85 

Resultat före skatt 
 

-1164 1 760 -2 371 5 180 -7 098 -14 011 

        
Aktuell skatt  

 
-150 - - - - - 

Uppskjuten skatt 
 

-126 - -17 - -28 -32 

Resultat efter skatt  
 

-1440 1 760 -2 388 5 180 -7 126 -14 043 

        
        
        
Övrigt totalresultat 

       
Poster som kan omföras till periodens resultat 

  
- - - - - 

Omräkningsdifferenser     292 32 322 -51 67 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 
 

292 32 322 -51 67 

        
Periodens totalresultat 

  
2 052 -2 356 5 502 -7 177 -13 976 

        
Resultat efter skatt hänförligt till: 

       Moderbolagets aktieägare 
  

1 760 -2 388 5 180 -7 126 -14 043 

        
Periodens totalresultat hänförligt till: 

       Moderbolagets aktieägare 
  

2 052 -2 356 5 502 -7 177 -13 976 

        
        
        Resultat per aktie före och efter utspädning, 
SEK 

  
0,08 -0,12 0,25 -0,34 -0,68 

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier)  
       

        Antal aktier per balansdagen (tusental) 
 

13805 20 763 20 708 20 763 20 708 20 708 

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 
 

13805 20 763 20 708 20 759 20 708 20 708 

        

        EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amort.) 3 342 -1 514 8 844 -4 703 -10 869 

EBIT     (Earnings before interest and taxes). 
  

1 906 -2 395 5 362 -7 168 -14 096 

        

         

Rapport över resultat och övrigt totalresultat är i sammandrag. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 

 
Belopp i KSEK         2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 

Anläggningstillgångar 
       

Övriga immateriella anläggningstillgångar 
    

18 008 10 549 10 010 

Materiella anläggningstillgångar 
    

8 152 1 490 1 594 

Uppskjutna skattefordringar     
 

  0 32 28 

Summa anläggningstillgångar 
  

  
 

26 161 12 071 11 633 

        
Omsättningstillgångar 

       
Varulager 

    
8 821 5 480 6 043 

Kortfristiga fordringar 
    

35 328 8 507 11 210 

Kassa och bank     
 

  5 912 10 038 7 895 

Summa omsättningstillgångar 
  

  
 

50 060 24 025 25 148 

Summa tillgångar 
    

76 221 36 096 36 781 

        
Eget kapital 

    
23 072 24 010 17 211 

Långfristiga skulder 
    

1 435 526 5 

Kortfristiga skulder     
 

  51 714 11 560 19 564 

Summa eget kapital och skulder 
  

  
 

76 221 36 096 36 780 

        
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

      
Ställda säkerheter 

    
15 000 - - 

Eventualförpliktelser 
    

- - - 
 

       

       KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 

 Belopp i KSEK       2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 

Ingående balans 
   

17 211 31 187 31 187 

Summa totalresultat för perioden 
   

5 503 -7 177 -13 976 

Inbetald premie för teckningsoptioner       358 - - 

Utgående balans 
   

23 072 24 010 17 211 

 
 
 

      KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

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

Belopp i KSEK     2014 2013 2014 2013 2013 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 3 915 -1 552 9 588 -4 621 -10 851 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      19 774 -105 5 827 -627 3 751 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
  

23 689 -1 657 15 415 -5 248 -7 100 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
  

-8 867 -2 024 -16 721 -5 066 -5 456 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
 

-12 000 - 358 - - 

Periodens kassaflöde 
 

  2 822 -3 681 -948 -10 314 -12 556 
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KONCERNENS NYCKELTAL 

      2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

Nettoomsättning 
  

51 441 27 901 36 105 60 710 45 748 

Bruttomarginal %  
  

67 55 54 56 46 

EBITDA 
  

8 845 -4 703 -10 869 5 033 -23 361 

Avskrivningar 
  

-3 482 -2 395 -3 227 -3 041 -14 817 

EBIT 
  

5 363 -7 168 -14 096 1 992 -38 178 

Resultat efter skatt 
  

5 181 -7 126 -14 043 2 220 -37 860 

Resultatmarginal %  
  

10 -25 -39 4 -83 

Resultat/aktie, SEK  
  

0,25 -0,34 -0,68 0,11 -1,83 

Räntabilitet på eget kapital % 
1)

 
  

neg neg neg 7 neg 

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 
1)

 
  

neg neg neg 7 neg 

Soliditet, % 
  

30 67 47 59 57 

Skuldsättningsgrad 
  

0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 
  

1,11 1,16 0,83 1,51 1,40 

Medelantal anställda 
  

27 23 25 21 26 

                

1) Baserat på rullande 12 månader.               

 

 

 

DEFINITIONER 

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

    
      

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

Belopp i KSEK   2014 2013 2014 2013 2013 

Nettoomsättning 
 

16 359 6 926 47 716 25 673 33 398 

Kostnad för sålda varor 
 

-6 635 -3 171 -17 848 -11 900 -15 881 

Bruttoresultat   9 724 3 755 29 868 13 773 17 517 

       
Rörelsekostnader 

 
-8 722 -6 048 -25 803 -20 771 -31 942 

Rörelseresultat  
 

1 002 -2 293 4 065 -6 998 -14 425 

Resultat från finansiella poster 
 

-101 24 -137 -70 -55 

Resultat före skatt   901 -2 269 3 928 -7 068 -14 479 

       
Resultat efter skatt 

 
901 -2 269 3 928 -7 068 -14 479 

 

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. 
 
 
 
 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i KSEK       2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31   

Anläggningstillgångar 
       

Immateriella anläggningstillgångar 
   

18 008 10 549 10 010 
 

Materiella anläggningstillgångar 
   

1 256 1 230 1 342 
 

Andelar i koncernföretag       9 574 9 574 9 574   

Summa anläggningstillgångar 
   

28 838 21 352 20 926 
 

        
Omsättningstillgångar 

       
Varulager 

   
7 751 5 226 5 824 

 
Kortfristiga fordringar 

   
10 845 6 866 10 987 

 
Kassa och bank       5 412 8 922 4 686   

Summa omsättningstillgångar 
   

24 009 21 014 21 496 
 

        
Summa tillgångar 

   
52 847 42 366 42 422 

 
        
Eget kapital 

   
27 559 30 685 23 321 

 
Avsättningar 

   
418 521 403 

 
Kortfristiga skulder       24 870 11 160 18 698   

Summa eget kapital och skulder 
   

52 847 42 366 42 422 
 

        
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

      
Ställda säkerheter 

   
15 000  -  - 

 
Eventualförpliktelser 

   
- - - 

  

Moderbolaget är garant för Ortivus UK i leveransavtalen för affären i England. 
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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 
 
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 
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