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Kvartalsrapport 2018 kvartal 1 – jan-mars

2018 börjar med tillväxt

Första kvartalet
• Nettoomsättningen ökar till 110 (55) KSEK.
• Användningen av förbrukningsartiklar hos befintliga kunder ökar med tre
gånger.
• I mars stärktes ObsteCares organisation inom marknadsföring och
kommunikation.
• ObsteCare presenterar AFL-metoden på en internationell vetenskaplig
kongress, EBCOG, i Paris med deltagare från hela världen.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -773 (-489) KSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,05) SEK.
Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411 852 (10 104 542) st.

• ObsteCare noterades på Aktietorget 4 januari 2018.

+ 100 % Försäljningstillväxt

Kommentarer från VD
Det är med glädje jag har förmånen att
presentera ObsteCares första kvartalsrapport
som noterat bolag. Försäljningen har
dubblerats jämfört med motsvarande period
kvartal 1 2017 - 110 KSEK (55 KSEK). Extra
glädjande är att faktureringen av
förbrukningsartiklar till befintliga kunder har
tredubblats under perioden - 72 KSEK (23
KSEK).
Att faktureringen av förbrukningsartiklar
kontinuerligt ökar hos befintliga kunder är en
stark indikation på värdet av AFL-metoden.
Obstecare jobbar nu kontinuerlig framåt för
att stärka denna positiva utveckling. Detta
sker parallellt inom tre områden;
direktberbetning av kunder, närvaro på
kongresser och förbättrad webbnärvaro.
Direkt bearbetning har under kvartalet skett
på ett antal marknader både inom och utom
Skandinavien. Som ett exempel kan nämnas
den spanska marknaden där vi tecknade ett
återförsäljaravtal i slutet av förra året. Där har
flertalet kundbesök genomförts både av
ObsteCares personal tillsammans med vår
partner samt vår partner ensam. Omfattande
utbildning har genomförts av säljkåren på
plats i Spanien. Detta har genererat flertalet
intressanta ”leads” vilka nu bearbetas.
Vi kommer att närvara på ett antal kongresser
för obstetriker och gynekologer under året.
Den första avhölls i Paris 8-10 mars och
generade intressanta kontakter från
förlossningsläkare, framförallt i Europa och
Mellanöstern. Efter periodens utgång deltog
företaget också i ”Vårmötet i Perinatalogi” för
förlossningsläkare, barnmorskor och
barnläkare.

För att öka och förbättra närvaron på webben
har ett internt projekt definierats där
företaget i flera steg gradvis kommer att
förbättra sin webbnärvaro. I första steget av
detta kommer en förbättrad hemsida
driftsättas följt av en förbättrad
kommunikation med kunder via olika sociala
medier.
Under perioden har vi systematisk börjat
bygga upp organisationen för att långsiktigt
kunna supporta de marknads- och
säljaktiviteter vi ser framför oss. Detta har i
första stadiet lett till att företaget har stärkts
med en erfaren person inom marknadsföring
som också kommer att ta ansvaret för
företagets IR verksamhet. Arbete pågår också
med att stärka organisationen både i form av
internationella säljresurser och kliniskt
kundstöd.
ObsteCare noterades på Aktietorget den 4
januari 2018. Under början av kvartalet
avslutades den pågående emissionen och
slutlikvid betalades in till företaget.
Inför emissionen definierade vi tre
fokusområden för framtiden; ökade
försäljningsinsatser, stärka organisationen och
ett breddat kunderbjudande. Vi exekverar nu
enligt den planen och har tagit stora steg
framåt på de två första. Vi kommer att
fortsätta öka insatserna inom dessa områden
och under sommaren starta aktiviteter inom
det tredje området för att långsiktigt säkra ett
förbättrat kunderbjudande.
Väsentliga händelser efter perioden
Företaget deltog i ”Vårmötet i Perinatalogi” i
Falun 19-20 april.
Jag ser med spänning fram emot resten av
året.
Johan Itzel - VD i ObsteCare AB

Kort om Obstecare
ObsteCares affärsidé är att skapa tryggare
förlossningar, genom att erbjuda innovativa
lösningar för förlossningsvården som stödjer
mamman, barnet och förlossningskliniken.
Långdragna förlossningar är ett stort problem
vid förlossningskliniker världen över, och
beror oftast på värksvaghet. Värksvaga
kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket
resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till
onödigt lidande och belastar sjukvårdens
resurser hårt.
En allmänt accepterad siffra är att 40 procent
av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet
vilket representerar cirka en miljon kvinnor
varje år bara i Europa. Av dessa slutar många
med kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är mer än
dubbelt så dyrt som en normal förlossning och
uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt
årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet
leder till stora kostnader för vården i samband
med förlossningen, men också längre fram i
livet, på grund av högre frekvens av
förlossningsrelaterade skador.
ObsteCare har utvecklat ett komplett
förlossningsövervakningssystem, AFL®, som
mäter halten mjölksyra i fostervatten
(Amniotic Fluid Lactate). Hög nivå av mjölksyra
gör att livmodern fungerar sämre och
kvinnans värkar blir svaga. Redan på ett tidigt
stadium kan man med ObsteCares metod
identifiera potentiellt svåra och utdragna
förlossningar orsakade av värksvaghet.
Den metod man idag använder över hela
världen vid värksvaghet är värkstimulerande
dropp med oxytocin, vilket ofta inte ger
önskad effekt. Med information om
mjölksyrehalten i fostervatten kan
förlossningspersonalen få ett objektivt
underlag för att ta beslut om olika insatser i
samband med förlossningen. Värksvagheten
kan övervakas och hanteringen av
värkstimulerande dropp kan individanpassas,
vilket ökar sannolikheten för en normal

förlossning med färre komplikationer för både
mor och barn.
Idag erbjuder ObsteCare ett system, AFL®
Monitoring System, för övervakning av
förlossningsförloppet genom att mäta
mjölksyrahalten i fostervatten. AFL® är
skräddarsytt för användning på
förlossningskliniker och består av mätprober
(engångsartiklar) och analysutrustning.
Företaget tillhandahåller också klinisk
utbildning i diagnostik och behandling av
värksvaghet.
AFL® är det ledande systemet för att
individanpassa användningen av
värkstimulerande dropp och därmed minska
antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband
med förlossningen.
För mer information se www.obstecare.com
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Resultaträkning

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

2018-01-01
-2018-03-31

109 835
423 010
0
532 845

-23 397
-1 079 697
-21 741
-154 545
-516
-1 279 896

2017-01-01
-2017-03-31

1

1

1

55 425
0
245
55 670

-2 241
-524 601
-4 456
0
-278
-531 576

-747 051

-475 906

0
-25 826
-25 826

1
-13 234
-13 233

Resultat efter finansiella poster

-772 877

-489 139

Resultat före skatt

-772 877

-489 139

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Jämförelsestörande post. I och med noteringen på Aktietorget 4 januari 2018 har bolaget ändrat sina
redovisningsprinciper. Aktiveringar samt avskrivningar sker numera kvartalsvis vilket kan innebära en bristande
jämförbarhet mellan Q1 2018 och Q1 2017.

Balansräkning

2018-03-31

2017-03-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Patent, varumärken samt liknande rättigheter

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

5 264 134
1 140 574
6 404 708

677
7 421 873
7 422 550

1

4 254 884
1 129 322
5 384 206

2

677
6 536 076
6 536 753

1

13 827 258

11 920 959

314 720

560 882

31 360
154 117
86 335
271 812

31 004
108 672
117 168
256 844

Kassa och bank

8 695 765

1 311 725

Summa omsättningstillgångar

9 282 297

2 129 451

23 109 555

14 050 410

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

1

Jämförelsestörande post. I och med noteringen på Aktietorget 4 januari 2018 har bolaget ändrat sina
redovisningsprinciper. Aktiveringar samt avskrivningar sker numera kvartalsvis vilket kan innebära en bristande
jämförbarhet mellan Q1 2018 och Q1 2017.
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Under 2016 tillgodogjorde sig bolaget det skattmässiga underskottsavdraget som förelåg på tidigare års förluster.
Tidigare ansamlade skattemässiga underskott uppgick till 31 000 TSEK varav uppskjuten skatt om 6 536 TSEK
redovisades i resultaträkningen 2016. Skattemässiga underskottsavdrag per 2017 uppgår till 33 735 TSEK varav
uppskjuten skatt om 7 421 TSEK. Underskottsavdragen justeras årligen i samband med bokslutet.
Underskottsavdragen är inte tidsbegränsade.

Balansräkning

2018-03-31

2017-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 341 185
2 530 624
3 871 809

3

38 287 223
-20 706 210
-772 877
16 808 136

3

4

1 010 454
1 494 521
2 504 975

27 055 882
-17 799 207
-489 139
8 767 536

20 679 945

11 272 511

2 000 000
0
2 000 000

1 000 000
632 500
1 632 500

159 422
677
269 511
429 610

914 625
1 757
229 017
1 145 399

23 109 555

14 050 410
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Slutlikviden i noteringsemissionen har inbetalts i januari och ytterligare 3 226 690 kr tillfördes därmed bolaget.
Antalet registrerade A-aktier uppgår därefter till 13 411 852 med ett kvotvärde om 0,10
SEK.
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Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband bokslutet.

