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Obstecare AB: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30
Försäljningen fördubblad under första halvåret.
Rapportperioden 1 januari - 30 juni
•
•
•

Nettoomsättningen under perioden uppgår till 513 (287) KSEK
Resultat efter finansiella poster uppgår till -3 277 (-1 671) KSEK
Resultat per aktie uppgår till -0,192 (-0,125) Beräknat på antal aktier som är registrerade per
rapportdagen 17 044 855 st (13 411 852 st)

Kvartalet 1 april – 30 juni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett distributionsavtal tecknas med Holländska BMA Professionals, för länderna Belgien, Holland
och Luxemburg.
Första ordern kommer in från BMA.
Produkten exponeras på stort event i USA
Styrelsen i ObsteCare AB beslutar att genomföra en nyemission.
Största ägaren Peder Månsson visar att han satsar på bolaget genom att öka ägarandelen från
19,1% till 21,2%.
Nyemissionen tillför bolaget 9,6 MSEK.
Nettoomsättningen under perioden uppgår till 260 (178) KSEK.
Resultat efter finansiella poster uppgår till -2 165 (-904) KSEK.
Resultat per aktie uppgår till -0,127 (-0,067) Beräknat på antal aktier som är registrerade per
rapportdagen 17 044 855 st (13 411 852 st).

Väsentliga händelser efter perioden
•
•
•
•

Fokus på försäljning stärks med Claes Blanche som tillförordnad VD.
Den amerikanska distributören CCSI, påvisar att det finns en mycket stor försäljningspotential
genom att vara först ut på den amerikanska marknaden.
Positiv återkoppling från CCSI efter genomförd användarstudie på 72 patienter.
ObsteCare fördjupar samarbetet med CCSI och har beslutat att tillsammans med dem
ytterligare stärka underlaget kring riskanalysen utifrån FDA’s utökade krav. Allt för att säkra ett
positivt beslut gällande godkännande. Den slutliga FDA-ansökan beräknas vara inskickad innan
utgången av Q3 2019.

Kommentarer från VD
Jag ser fram emot att få bidra till bolagets
utveckling som nytillträdd tillförordnad VD.
Det är ofantligt roligt att möta det ökade
intresse vi ser från marknaden för bolagets
produkter. Det ger också en speciell känsla att
veta att metoden och produkterna har stor
potential att förbättra förlossningssjukvården
genom att minska antalet akuta kejsarsnitt och
bidra till att minska lidande för mammor och
barn under förlossning.
Under september månad startar vi en
genomgång av allt publicerat kliniskt material,
för att dokumentera de fakta som finns
gällande metodens hälsoekonomiska fördelar.
Jag drar också paralleller med tidigare
produkter jag arbetat med när det gäller
instrument med tillhörande förbrukningsartiklar.
Det är mycket spännande att se hur säljkurvan
kan stiga brant, när antalet sålda instrument
ökar och användandet av förbrukningsartiklar
går upp.
I mars deltog vi vid ett stort vetenskapligt möte
kring förlossningssjukvård i Turin, där vi också
visade upp vårt system. Där hölls även en
uppskattad presentation kring AFL®-metoden.
I juni presenterades och visades vårt system på
en av de största mässorna kring
förlossningssjukvård i USA och fick stor positiv
uppmärksamhet. Då systemet ännu inte är
godkänt av FDA, gav detta ändå en bra
möjlighet att tidigt utvärdera intresset och att få
feedback kring produkten.
Som vi berättat tidigare så har vi diskussioner
med flera nya intresserade distributörer. Det
viktiga är att utvärdera och välja rätt
samarbetspartners, som kan förlossningsvård
och har en stark marknadsnärvaro i respektive
land. Våra distributörer måste vara villiga att
investera i att etablera vår metod. Vi har
arbetat fram en bra process för utvärdering.
Under hösten kommer vi att genomföra ett
antal betydande marknadsaktiviteter, både i
Sverige samt internationellt, som kommer att ge
positiva säljresultat både på kort och lång sikt.
Framtiden för ObsteCare ser positiv ut.

Nyemission
Nyemissionen tillförde bolaget 9,6 MSEK. Vi
tackar för förtroendet och välkomnar såväl nya
aktieägare som tidigare ägare in i framtiden
med ObsteCare.
Försäljning
Försäljningen under kvartal 2 ökade med 46%.
Sett under perioden jan- juni, fördubblades
nästan försäljningen, jämfört med samma
period föregående år.
Försäljning av instrument har stått för den största
delen av försäljningsökningen och försäljningen
av mätprober ökar i takt med att fler instrument
placeras på förlossningsavdelningar och börjar
användas.
Under kvartal 2 tecknades avtal med en ny
distributör för regionen
Belgien/Nederländerna/Luxemburg, och de
instrumenten har levererats.
Vår plan är att starta upp en ny kund per
kvartal.
Ekonomi
Ekonomin är åter stark efter nyemissionen, och
vi planerar nu att öka våra aktiviteter i takt med
vad ekonomin tillåter.
USA – FDA
Arbetet med att få produkten godkänd hos
FDA pågår fortsatt med full kraft och vi har nu
haft en avstämning med vår distributörspartner
för Nordamerika kring planen för vår ansökan.
Teamet
Sälj och kliniska teamet som förstärktes under
våren, är nu väl etablerat, och redo för att
kunna starta upp nya användare och
distributörer.
Under hösten kommer vi att ytterligare stärka
teamet genom att tillsätta fler resurser bland
annat inom regulatory, kvalitet och
instrumentutveckling.

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder tryggare förlossningar för
mamma, barn 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 ofta
till onödigt lidande och belastar sjukvårdens
resurser hårt. Dessa förlossningar slutar ofta med
akut kejsarsnitt och en ökad risk för allvarliga
komplikationer för både mamma och barn.
Ca 40 procent av alla förstföderskor drabbas av
värksvaghet, vilket representerar cirka en miljon
kvinnor varje år bara i Europa. 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 medför stora kostnader för vården
i samband med förlossningen, men också
längre fram i livet. Detta till följd av
förlossningsrelaterade skador som kan vara
både psykiska och fysiska.
Livmodern är en muskel, vars uppgift är att
under värkarbetet vid förlossning, rytmiskt
pressa ut barnet. Livmodern fungerar som vilken
annan muskel som helst i kroppen. Den kan vid
hög påfrestning under ett långdraget
värkarbete drabbas av utmattning till följd av
för höga halter av mjölksyra.
ObsteCare har utvecklat ett komplett
förlossningsövervakningssystem, AFL®, som
bygger på mätning av halten mjölksyra i
fostervatten (Amniotic Fluid Lactate).
En hög nivå av mjölksyra, gör att livmoderns
arbete fungerar sämre och kvinnans värkar blir
svaga. Redan tidigt i förlossningsarbetet, kan
man med ObsteCares metod identifiera
potentiellt svåra och utdragna förlossningar
orsakade av värksvaghet. AFL®-metoden ger
nyckelinformation om kvinnans status och
förmåga. Det ökar möjligheten för
förlossningsläkarna att hantera förlossningen på
bästa sätt, anpassat för varje kvinna.

Idag används värkstimulerande dropp
(oxytocin) världen över, som behandling vid
värksvaghet. Samma dos och behandling till
alla kvinnor, vilket ofta inte ger önskad effekt.
Genom att använda AFL®-metoden och få rätt
information om varje kvinnas status, kan också
behandlingen med värkstimulerande dropp,
individanpassas för varje kvinna. Det ökar
sannolikheten för en normal, vaginal förlossning
med färre komplikationer för både mamma
och barn.
ObsteCare erbjuder ett system, AFL®
Monitoring System, för övervakning av
förlossningsförloppet genom att mäta
mjölksyrahalten i fostervatten. är skräddarsytt
för användning på förlossningskliniker och
består av mätprober (engångsartiklar) och
analysutrustning. I erbjudandet ingår 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

REDOVISNINGSPRINCIPER
Rapporten har upprättats enligt regelverket K3
vilket är oförändrat mot föregående år.
GRANSKNING AV REVISOR
Denna rapport har ej granskats av bolagets
revisor.
FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 kommer
att offentliggöras 2019-11-20.
KONTAKT INFORMATION
Claes Blanche, VD
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
Tel: +46 (0) 738 525 058
Mail: claes.blance@obstecare.com

Resultaträkning

2019-04-01
-2019-06-30

2018-04-01
-2018-06-30

2019-01-01
-2019-06-30

2018-01-01
-2018-06-30

260 162
1 181 811
839
1 442 812

177 586
518 007
625
696 218

513 122
1 938 943
839
2 452 904

287 421
941 017
625
1 229 063

-73 498
-2 839 161
-421 169

-30 406
-1 365 320
-11 314

-127 455
-4 511 364
-571 287

-51 251
-2 442 332
-33 055

-246 972
0
-3 580 800

-163 991
-3 166
-1 574 197

-463 909
-2 566
-5 676 581

-318 536
-3 682
-2 848 856

-2 137 988

-877 979

-3 223 677

-1 619 793

0
-27 466
-27 466

0
-25 919
-25 919

0
-53 699
-53 699

0
-51 745
-51 745

Resultat efter finansiella poster

-2 165 454

-903 898

-3 277 376

-1 671 538

Resultat före skatt

-2 165 454

-903 898

-3 277 376

-1 671 538

0

0

0

0

-2 165 454

-903 898

-3 277 376

-1 671 538

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

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

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Balansräkning

2019-06-30

2018-06-30

8 704 600
1 185 006
9 889 606

5 636 424
1 124 986
6 761 410

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

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

677
8 204 214
8 204 891

1

677
7 421 873
7 422 550

18 094 497

14 183 960

284 364

352 442

384 620
504 105
233 549
1 122 274

48 119
201 896
179 730
429 745

8 926 161

7 436 644

Summa omsättningstillgångar

10 332 799

8 218 831

SUMMA TILLGÅNGAR

28 427 296

22 402 791

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

Kassa och bank

1

Under 2016 tillgodogjorde sig bolaget det skattemässiga 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 2018 uppgår till 33 735 TSEK varav
uppskjuten skatt; 8 204 TSEK. Underskottsavdragen justeras årligen i samband med bokslutet.
Underskottsavdragen är inte tidsbegränsade.

Balansräkning

2019-06-30

2018-06-30

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

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

1 704 485
4 823 564
6 528 049

2

1 341 185
2 530 624
3 871 809

47 551 381
-25 785 514
-3 277 376
18 488 491

38 287 223
-20 706 210
-1 671 538
15 909 475

25 016 540

19 781 284

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

1 958 333
1 958 333

2 000 000
2 000 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

956 781
4 710
91 767
399 165
1 452 423

385 466
0
1 300
234 741
621 507

28 427 296

22 402 791

Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2

Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband bokslutet.

Kassaflödesanalys

2019-06-30

2018-06-30

-3 277 377
465 835
4 710

-1 671 538
321 593
0

-2 806 832

-1 349 945

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

75 020
-323 330
-52 295
101 315
241 180
-2 764 942

-16 010
-15 279
40 807
-136 430
-432 373
-1 909 230

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-2 238 560

-943 702

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9 627 458
-41 667
9 585 791

3 226 690
-150 000
3 076 690

Årets kassaflöde

4 582 289

223 758

4 345 798

7 215 944

-1 926
8 926 161

-3 058
7 436 644

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

