DELÅRSRAPPORT
april-juni 2020
Försäljningen har påverkats av Covid-19 pandemin och ObsteCare ändrar sin USA strategi

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Världen drabbades av en omfattande pandemi som påverkat bolagets säljverksamhet
Bolagets AFL®-metod godkändes för försäljning i Vietnam
ObsteCare meddelade i april att säljorganisationen har stärkts och att bolaget har
etablerat ett samarbete i Japan
ObsteCare erhöll patentskydd i Europa för sin AFL®-metod
Carina Lindqvist tillträdde som vd för ObsteCare AB den 1 april 2020
ObsteCare höll den 22 april en extra bolagsstämma där beslut om tillägg av en extra
teckningsoption till den tidigare beslutade företrädesemissionen togs
ObsteCare genomförde en företrädesemission under april-maj och bolaget har tillförts 30,5
MSEK före emissionskostnader
ObsteCare meddelade att nästa generation av instrumentet för AFL®-systemet beräknas
lanseras under tredje kvartalet 2020
ObsteCare stärkte organisationen inom försäljning med Göran Lindholm med fokus på
Europa

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
•

Bolaget har fattat ett strategiskt beslut att för tillfället dra tillbaka sin ansökan om
marknadsgodkännande av AFL®-metoden i USA pga Covid19 påverkan. Beslutet innebär
att lanseringen av det uppdaterade AFL®-systemet kommer att skjutas fram något.

FINANSIELL SAMMANFATTNING APRIL-JUNI 2020
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 113 (260) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 290 (-2 138) KSEK
Periodens resultat uppgick till -8 638 (-2 165) KSEK
Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,28 (-0,13) SEK

FINANSIELL SAMMANFATTNING JANUARI-JUNI 2020
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 306 (513) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10 123 (-3 224) KSEK
Periodens resultat uppgick till -10 529 (-3 277) KSEK
Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,19) SEK

Resultat korthet
KSEK
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Resultat efter finansiella poster

2020
apr-jun

2019
apr-jun

2020
jan-jun

2019
jan-jun

2019
jan-dec

113
2 058
-10 465*
-8 638

260
1 182
-3 580
-2 165

306
3 621
-14 055
-10 529

513
1 939
-5 677
-3 277

727
4 276
-12 989
-8 088

* Extra tillfälliga kostnader i samband med emission och DeNovo projektet om 6.5 MSEK
Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år
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Vd har ordet
Andra kvartalet har varit både händelserikt och
utmanande för ObsteCare. Stort fokus har legat
på utvecklingen av nästa generations
instrument. Det är modernare och dessutom
mindre i sin utformning, och kommer därför att
vara attraktivare för nya distributörer och
kunder. Vår bedömning är att lansering av
nästa generations AFL®-system kommer vara
möjligt under fjärde kvartalet.

vara väl förberedda och ha den mest aktuella
kunskapen. Vi har även tagit fram ett
omfattande utbildningsprogram för att på
distans kunna genomföra utbildningsinsatser
även för kunder på sjukhus och kliniker, om vi
inte i närtid får möjlighet att besöka kliniker på
det sätt vi tidigare gjort. De nya
utbildningssatsningarna ger oss också möjlighet
att snabbare starta upp nya marknader.

FDA ansökan

Utökade resurser inom försäljning

Marknadsförutsättningarna i USA har förändrats
rejält sedan ansökningsprocessen inleddes. Den
amerikanska marknaden är viktig för bolaget
och en framgångsrik kommersialisering kräver
gynnsamma grundförutsättningar. Därför väljer
bolaget att för tillfället dra tillbaka ansökan om
marknadsgodkännande av AFL®-metoden i
USA. En FDA-ansökan om
marknadsgodkännande är en omfattande och
kostnadskrävande process. Så snart
förutsättningarna förbättras kommer processen
åter startas upp.

Marknadens påverkan av pandemin
Covid-19:s påverkan har varit omfattande på
de marknader där vi har distributörer
kontrakterade – både karantän och kraftfull
nedstängning har under det andra kvartalet
haft en påverkan på vår försäljning. Under
denna period har företag varken fått besöka
kliniker eller fått möjlighet att föra en dialog
med dem. Fokus inom sjukvården är, även för
den verksamhet som vi riktar oss till, att hantera
den rådande pandemin och styra om resurser
för att bistå där de bäst behövs. Frågor om
framtiden sätts på vänt. Pandemins utveckling
kommer att påverka oss även framöver och vi
arbetar aktivt med att identifiera nya
kontaktvägar och säljkanaler.

Digitalt utbildningsprogram
Vi ser ett stort behov av att stötta våra
distributörer på olika sätt. Flera av dem har
relativt nyligen börjat samarbeta med oss och
på grund av vårens restriktioner har vi inte haft
möjlighet att fysiskt besöka dem som planerat.
Som ett led i detta har ObsteCare under
perioden arbetat aktivt för att vidareutbilda och
uppdatera samtliga distributörer. När det blir
möjligt att besöka förlossningskliniker igen ska de
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Som ett led i vår internationella expansion och
för att bättre supportera våra befintliga
distributörer att öka takten på fler marknader
har vi också stärkt säljorganisationen och har
utökat nätverket med syftet att hitta och inleda
samarbete med nya distributörer, främst i
Europa men även i Asien, för att uppnå en ökad
expansionstakt.

Nästa generation av instrumentet
Vi arbetar målinriktat med alternativa
möjligheter och lösningar för att bearbeta nya
marknader. En viktig del i detta är lanseringen
av nästa generation av AFL®-systemet. Även om
andra kvartalet blev en mellanperiod
försäljningsmässigt, så har vi nyttjat våra interna
resurser optimalt i syfte att stå bättre rustade
inför resten av året.

Ökat intresse för ObsteCare från aktieägare
Det är glädjande att se intresset som finns för
ObsteCare. Jag noterar att många nya
aktieägare har hittat ObsteCare och
tillsammans med tidigare aktieägare nu också
kan vara med på den spännande resan vi har
framför oss. Kapitaltillskottet från emissionen ger
oss förutsättningar att utöka vår säljorganisation
samt intensifiera vårt arbete och de
marknadsaktiviteter som ska bidra till
ObsteCares internationella expansion – och den
ökade efterfrågan som vi förväntar oss.
Jag ser fram emot att leda detta innovativa
bolag och tillsammans med våra distributörer
och partners bidra till att skapa bättre
förutsättningar för tryggare förlossningar. Något
som både varje enskild föderska och samhället i
stort vinner på.
Carina Lindqvist
Verkställande direktör
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Om verksamheten
ObsteCare i korthet
ObsteCare (publ) är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för
förlossningssjukvården med fokus på kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra
vården till förmån för mor, barn och förlossningskliniken. Värksvaga förlossningar är ett globalt
problem som drabbar 40% av alla förstföderskor. I samband med ett forskningsprojekt på
Karolinska Institutet upptäckte docent Eva Wiberg-Itzel en metod att diagnosticera värksvaghet
och grundade bolaget ObsteCare. Bolaget har utvecklat en metod och utrustning för att
behandla värksvaga förlossningar. Metoden och analysutrustningen är patenterad, CE-märkt och
marknadsförs under namnet AFL®. Den gör det möjligt att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder
vid värksvaghet. AFL® (Amniotic Fluid Lactate) står för mjölksyranivåer i fostervattnet.

Vision och verksamhet
Vår vision är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på kvinnan för
att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mor, barn och
förlossningskliniken.
För förlossningsläkare och barnmorskor är kvinnor med värksvaghet en svårbehandlad och mycket
resurskrävande grupp. Utdragna förlossningar leder till förlossningsskador och onödigt lidande samt
utgör en stor belastning på sjukvårdens resurser. Forskning, både i Sverige och internationellt, visar
att man på ett tidigt stadium under förlossningen kan prognosticera förlossningsutfallet för kvinnor
som drabbas av värksvaghet genom att mäta halten av mjölksyra i fostervattnet. ObsteCares
grundare är en världsledande pionjär på området. Forskningen inom området utvecklas
kontinuerligt och ObsteCare fortsätter att stärka sitt erbjudande genom att ta till sig nya rön kring
värksvaghet.
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Affärsmodell och försäljning
ObsteCare marknadsför och säljer system för att behandla värksvaga förlossningar genom att
mäta mjölksyrahalten i fostervatten under förlossningen. Systemet är skräddarsytt för användning
på förlossningskliniker och består av mätprober och en datorbaserad mätstation. Mätinstrumentet
säljs eller hyrs ut till förlossningskliniker medan proberna är förbrukningsvaror. AFL®-systemet har
lanserats på den europeiska marknaden och uppfyller kraven i det medicintekniska regelverket. Vi
erbjuder även utbildning och stöd vid införandet av AFL®-metoden. Med AFL®-metoden får
förlossningskliniker ett verktyg och en metod som stöd för att på ett effektivt sätt behandla
värksvaga patienter. På sikt bedömer bolaget att AFL® kommer att bli en standardmetod i
samband med behandling av värksvaghet.
ObsteCares produkter säljs direkt eller via distributörer till förlossningskliniker. För att stödja
försäljningen och införandet av AFL® på förlossningsklinikerna driver ObsteCare ett
implementationsprojekt omfattande ett antal förlossningskliniker i Europa. Syftet med projektet är
att stödja försäljningen av AFL® genom öka användningen av produkten på förlossningsklinikerna,
samla erfarenheter från klinisk användning samt att få högprofilkliniker som deltar i projektet att
fungera som kunskapscentra och förebilder för användningen av AFL®-systemet.

Marknadsuppskattning och potential
Det föds 9 miljoner barn per år i Europa och USA och 130 miljoner globalt. Ungefär vart femte barn
föds efter en värksvag förlossning. ObsteCares erbjudande hjälper mammor som drabbas av
värksvaghet och därmed riskerar en svår förlossning. Marknadspotentialen för AFL® omfattar 2
miljoner förlossningar per år, i Europa och på den amerikanska marknaden.

Finansiell utveckling
Intäkter och resultat
Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 113 (260) KSEK och nettoresultatet uppgick till
-8 638 (-2 165) KSEK.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 459 (-2 765) KSEK.

Tillgångar
ObsteCares tillgångar består av patent, utvecklingskostnader och produktionsverktyg.

Likviditet och finansiering
För att hantera bolagets likviditetsbehov för fortsatt drift och utveckling i enlighet med bolagets
strategiska plan beslutade bolagsstämman den 30 mars att genomföra en företrädesemission
under andra kvartalet 2020. På en extra bolagsstämma den 22 april beslutades det om en extra
teckningsomption (TO 2) till den aktuella emissionen. Efter emissionen tillfördes bolaget 30,5 MSEK
före emissionskostnader som uppgick till 3 750 KSEK samt kontanta ersättningar om ca 2 175 KSEK
som belastade emissionslikviden. Likvida medel per 30 juni uppgick till 17 889 (8 926) KSEK.

Q2 april-juni 2020
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Händelser under perioden januari-juni
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ObsteCare informerade om att en möjlig 30% minskning av antalet akuta kejsarsnitt skulle
uppnås om AFL®-metoden infördes enligt Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi
(CMT), Linköpings universitet. Detta skulle i Sverige innebära att 76 MSEK frigjordes i
förlossningsvården att användas till annat
ObsteCare meddelade att bolaget har en pågående FDA-ansökan för registrering av
AFL®-metoden i USA och ansökningsprocessen har löpt på enligt plan och beräknas vara
klar tidigast under fjärde kvartalet 2020
ObsteCare meddelande att distributör för den amerikanska marknaden är på plats och är
redo att starta upp försäljningen i början av 2021 avhängt ett godkännande av FDA
ObsteCare bildade ett namnkunnigt medicinskt råd som stöd för internationell etablering
AFL®-metoden godkändes för försäljning och distribution i Israel
ObsteCare höll årsstämma den 30 mars 2020
Bolagets AFL®-metod godkändes för försäljning i Vietnam
Carina Lindqvist tillträdde som vd för ObsteCare AB från och med 1 april 2020
ObsteCare meddelade i april att säljorganisationen har stärkts och att bolaget har
etablerat ett samarbete i Japan
ObsteCare höll den 22 april en extra bolagsstämma där beslut om tillägg av en extra
teckningsoption till den tidigare beslutade företrädesemissionen togs
ObsteCare genomförde en företrädesemission under april-maj och bolaget har tillförts 30,5
MSEK före emissionskostnader
ObsteCare erhöll patentskydd i Europa för sin metod med övervakning i samband med
förlossningen av gravida kvinnor
ObsteCare stärkte organisationen inom försäljning med Göran Lindholm med fokus på
Europa
ObsteCare meddelade att nästa generation av instrumentet för AFL®-systemet beräknas
lanseras under tredje kvartalet 2020

Väsentlig händelse efter periodens slut
•

Bolaget har fattat ett strategiskt beslut att för tillfället dra tillbaka sin ansökan om
marknadsgodkännande av AFL®-metoden i USA. Beslutet innebär även att lanseringen av
det uppdaterade AFL®-systemet kommer att skjutas fram något ytterligare

Övrig Information
Patent
ObsteCare har vid periodens slut beviljade patent eller patentansökningar inom tre patentfamiljer.
Patenten täcker metoden att använda mjölksyra i fostervatten i förlossningsvården samt specifika
utformningsegenskaper på mätutrustningen. Under den aktuella perioden erhöll ObsteCare
patent P9580. Motsvarande patent har tidigare beviljats i USA och Japan. Patentet gäller för
ObsteCares metod att övervaka en förlossningsprocess av en gravid kvinna genom mätning av
laktatkoncentrationen i ett mätsteg av vaginala vätskor.
Det godkända patentet i Europa skyddar bolagets innovativa behandlingsmetod för att
individanpassa användning av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning.
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Patentskyddet i Europa är i linje med ObsteCares strategi att skydda bolagets metoder och
produkter genom patent och att öka användningen av AFL®- metoden för en individanpassad
behandling inom förlossningsvården.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finanseilla
rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från de bedömningarna, vilket även framgår av
redovisningsprinciperna. Det finns utöver generell osäkerhet relaterad till marknadslansering och
försäljningstillväxt, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer eller potentiella faktorer eller andra
krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets
framtidsutsikter. Givetvis är det svårt att göra en bedömning om tidsplanen för kommande
aktiviteter och vi kan konstatera att Covid-19 under andra kvartalet har haft en betydande
påverkan försäljningsmässigt och bedömningen är att det även kommer ha en påverkan på
försäljningen under tredje kvartalet.

Framtidsutsikter
Även om aktiviteter tvingats skjutas fram under våren som en konsekvens av den rådande
pandemin har vi en stor tro på att AFL®-metoden kommer få stort genomslag internationellt.
ObsteCare verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men där det finns en
förväntan att situationen för kvinnan i samband med förlossningen ska förbättras. Vi är redo att ta
nästa steg och tillsammans med våra tio distributörer göra lyckade etableringar på respektive
marknad. Fokus under de närmaste åren kommer att vara ökad försäljning och expansion på den
europeiska marknaden i kombination med etablering i USA och Asien.
Därutöver väntar lanseringen av en ny generation av instrumentet. Vårt medicinska råd ger stöd
för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi ser fram emot att se effekten på säljsiffrorna av den
hälsoekonomiska analysen från Linköpings universitet och ytterligare regulatoriska godkännanden
av vår produkt.

Medarbetare
Bolaget har tre anställda personer. Övriga medarbetare är kontrakterade på konsultbas. Under
kvartalet har bolaget stärkts med två medarbetare på konsultbasis inom säljorganisationen. För att
bedriva en effektiv och kostnadseffektiv organisation anlitar ObsteCare AB konsulter för specifika
uppdrag och för arbetsuppgifter som bolaget saknar eller endast periodvis har behov av. Per den
30 juni 2020, uppgick antalet konsulter till motsvarande sex heltidstjänster.

Extra bolagsstämma
Den 22 april höll ObsteCare en extra bolagsstämma där beslut om tillägg av en extra
teckningsoption till den tidigare beslutade företrädesemissionen togs.

Aktien och ägarförhållanden
Aktien är listad på Spotlight Stock Market sedan januari 2018 och handel sker under kortnamnet
OBST. Totalt har ObsteCare AB vid periodens utgång 1 548 aktieägare. En ObsteCare-aktie har en
röst.
Antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie, SEK

Q2 april-juni 2020

31 101 441(17 044 855)
-0,28 (-0,13)

6

ObsteCare - Delårsrapport

Ägarförhållanden
Baserat på tecknade aktier per den 30 juni 2020 i ObsteCare AB är ägandet fördelat enligt
följande:
Antal aktier
6 073 880
2 057 971
1 863 111
1 262 110
997 982
880 217
706 384
450 000
394 400
329 379

Peder Månsson
Oxtorget konsulter i Stockholm AB
Allba Holding AB
Avanza Pensionsförsäkring
Sherion Management AB
Nordnet Pensiosnförsäkring
Photonic Research Sweden Aktieboloag
Galana Balcha Hjärtspecialist Mottagning AB
Günter & Wikberg
Ath Invest AB

%
19,53
6,62
5,99
4,06
3,21
2,83
2,27
1,45
1,27
1,06

Källa: Euroclear Sweden AB

Finansiell kalender
Nästa rapporttillfälle är 20 november 2020

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
ObsteCareAB (publ)
Solna den 19 augusti 2020
Christina Hugosson
Styrelseordförande

Harald Almström
Styrelseledamot

Maria Borelius
Styrelseledamot

Bo Lundblad
Styrelseledamot

Peter Risberg
Styrelseledamot

Carina Lindqvist
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING
SEK

2020
apr-jun

2019
apr-jun

2020
jan-jun

2019
jan-jun

2019
jan-dec

112 634

260 162

306 304

513 122

727 483

2 058 475

1 181 811

3 620 773

1 938 943

4 276 217

2 483

839

4 681

839

4 216

2 173 592

1 442 812

3 931 758

2 452 904

5 007 916

-85 304

-73 498

-126 453

-127 455

-488 215

-9 057 275

-2 839 161

-11 392 258

-4 511 364

-9 277 434

Personalkostnader

-913 837

-421 169

-1 769 212

-571 287

-1 753 721

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-400 126

-246 972

-754 184

-463 909

-1 466 762

-8 020

0

-12 454

-2 566

-3 829

-10 464 562

-3 580 800

-14 054 561

-5 676 581

-12 989 961

-8 290 970

-2 137 988

-10 122 803

-3 223 677

-7 982 045

0

0

0

0

0

-347 433

-27 466

-405 751

-53 699

-105 685

-347 433

-27 466

-405 751

-53 699

-105 685

Resultat efter finansiella poster

-8 638 403

-2 165 454

-10 528 554

-3 277 376

-8 087 730

Resultat före skatt

-8 638 403

-2 165 454

-10 528 554

-3 277 376

-8 087 730

0

0

0

0

1 487 232

-8 638 403

-2 165 454

-10 528 554

-3 277 376

-6 600 498

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

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

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
SEK

Not

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

14 456 998

8 704 600

11 317 189

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Patent, varumärken samt liknande rättigheter

1 205 104

1 185 006

1 163 595

15 662 102

9 889 606

12 480 784

33 801

0

0

33 801

0

0

677

677

677

9 691 446

8 204 214

9 691 446

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

1

9 692 123

8 204 891

9 692 123

25 388 026

18 094 497

22 172 907

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm
58 600

Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

406 440

284 364

55 296

406 440

284 364

113 896

77 772

384 620

58 548

1 631 152

504 105

598 521

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

206 247

233 549

297 505

1 915 171

1 122 274

954 574

Kassa och bank

17 888 895

8 926 161

1 652 938

Summa omsättningstillgångar

20 210 506

10 332 799

2 721 408

SUMMA TILLGÅNGAR

45 598 532

28 427 296

24 894 315
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
SEK

Not

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

3 110 144

1 704 485

1 704 486

9 477 957

4 823 564

9 477 957

12 588 101

6 528 049

11 182 443

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital

2

Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond

77 070 211

47 551 381

47 551 381

Balanserad vinst eller förlust

-37 040 404

-25 785 514

-30 439 907

Periodens resultat

-10 528 554

-3 277 376

-6 600 498

29 501 253

18 488 491

10 510 976

42 089 354

25 016 540

21 693 419

Summa eget kapital
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut

958 332

1 958 333

1 208 332

Summa långfristiga skulder

958 332

1 958 333

1 208 332

1 255 802

956 781

500 000

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

62 189

4 710

997 241

Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut

500 000

0

12 068

Övriga skulder

111 581

91 767

120 520

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Q2 april-juni 2020

3

621 274

399 165

362 735

2 550 846

1 452 423

1 992 564

45 598 532

28 427 296

24 894 315
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KASSAFLÖDESANALYS
SEK
Den löpande verksamheten

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

-10 528 555

-3 277 377

-8 087 730

763 980

465 835

1 466 575

0

4 710

-9 764 575

-2 806 832

-6 621 155

-292 544

75 020

245 488

-19 224

-323 330

2 742

-941 374

-52 295

-210 666

Förändring av leverantörsskulder

258 562

101 315

141 775

Förändring av kortfristiga skulder

299 721

241 180

745 571

-10 459 434

-2 764 942

-5 696 245

-3 932 677

-2 238 560

-5 832 592

-36 626

0

0

30 924 489

9 627 458

9 627 458

-250 000

-41 667

-791 668

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30 674 489

9 585 791

8 835 790

Årets kassaflöde

16 245 752

4 582 289

-2 693 047

1 652 938

4 345 798

4 345 797

-9 795

-1 926

188

17 888 895

8 926 161

1 652 938

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

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

Likvida medel
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Noter
Not 1
Under 2016 tillgodogjorde sig bolaget det skattemässiga underskottsavdraget som förelåg på
tidigare års förluster. Tidigare ansamlade skattemässiga underskott uppgick till 31 000 KSEK, varav
uppskjuten skatt om 6 536 KSEK, redovisades i resultaträkningen 2016. Skattemässiga
underskottsavdrag per 2019 uppgår till 45 287 KSEK varav uppskjuten skatt; 9 691 KSEK. Underskottet
justeras årligen i samband med bokslutet. Underskottsavdragen är inte tidsbegränsade.
Not 2
Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband bokslutet.
Not 3
Upplupna konsultkostnader om 594 KSEK aktiveras kommande kvartal. Upplupna intäkter uppgår till
27 KSEK.
Allmän information om redovisningsprinciper
ObsteCare AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). De siffror som redovisas för helår 2019
har i vissa fall avrundats, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas
bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden där
inget annat anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella
poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar bolaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar
i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Q2 april-juni 2020

12

ObsteCare - Delårsrapport

Nyckeltal
SEK
Nettoomsättning
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat (EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat efter finansiella poster

2020
apr-jun

2019
apr-jun

2020
jan-jun

2019
jan-jun

113
2 174
-7 891
-8 291
-8 638

260
1 443
-1 891
-2 138
-2 165

306
3 932
-9 369
-10 123
-10 529

513
2 453
-2 760
-3 224
-3 277

2020
jan-jun

2019
jan-jun

45 599
42 089
92 %

28 427
25 017
88 %

24 894
21 693
87 %

16 246
17 889
31 101 441
0,34

4 582
8 926
17 044 855
0,19

-2 693
1 653
17 044 855
0,10

Soliditet
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet (%)
Årets kassaflöde
Likvida medel
Antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie, SEK

2019
jan-dec
727
5 008
-6 515
-7 982
-8 088

2019
jan-dec

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning - Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt
intäktskorrigeringar
EBITDA - Rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat (EBIT) - Resultat före finansiella poster enligt resultaträkning
Resultat efter finansiella poster - Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före
bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning - ObsteCares samlade tillgångar
Eget kapital - ObsteCares nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder
Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning
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Kontakt
För ytterligare information kontakta:
Carina Lindqvist, vd
Telefon +46 (0)70 633 41 25
E-post carina.lindqvist@obstecare.com

ObsteCare AB (publ)
Organisationsnummer 556670-3038
www.obstecare.se
info@obstecare.com
Fogdevreten 2, 171 65 Solna
Telefon 08-751 56 27

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen
lämnades genom kontaktpersonens försorg den 19 augusti 2020 kl. 8:00 CET.
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