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Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt
för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat
och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem
syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande
operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som
enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka
effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget. Globalt
genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-,
knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäledsoch ryggkirurgi.
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VD har ordet
Under första halvåret gjordes patientoperationer med Ortoma Treatment Solution (OTS). Operationerna
genomfördes av Professor Per Wretenberg, Universitetssjukhuset i Örebro och Docent Gunnar Flivik,
Skånes Universitetssjukhus.
De genomförda operationerna var en viktig milstolpe, och de gjorda erfarenheterna bekräftar att vår
tekniska plattform är fundamentalt stark. Vi fick också bekräftat att införandet av digital planering och
efterföljande datorstödd placering/navigering kan genomföras inom ramen för normal operationstid. En
nyckelfaktor för en global marknadsintroduktion är att systemet fungerar väl i klinisk miljö. Detta
utvärderades efter operationerna vid Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus. Vår
slutsats var att systemet generellt fungerar smidigt, men att vissa delar krävde uppgraderingar. I en första
fas uppgraderades systemet med mätteknik för att öka noggrannheten. I en andra fas, som inleddes i
slutet av året, uppgraderades komponenter som används för att komplettera kirurgiinstrument med OTS.
Dessutom uppgraderas Ortoma Guide så att kirurgen själv kan styra mjukvaran under operationen helt
utan assisterande operatör. Uppgraderingarna av OTS verifierades med mycket gott resultat genom prekliniska operationer vid Tammerfors Universitetssjukhus i Finland under april 2018.
Under tredje kvartalet 2017 lämnades en 510(k)-ansökan in till FDA (U.S. Food & Drug Administration).
Myndigheten begärde under fjärde kvartalet in kompletterande information, något som är normalt
förfarande. Efter ett möte med FDA nåddes en principöverenskommelse att Bolaget får föra in
uppgraderingarna av OTS, som genomförts under 2017 och inledningen av 2018, i 510(k)-ansökan. De
lyckade pre-kliniska operationerna i Finland, som verifierade att OTS har mycket hög noggrannhet, innebär
att bolaget har data som verifierar att även det uppgraderade systemet har den noggrannhet som krävs i
klinisk miljö.
OTS har utvecklats för att vara skalbart och generellt, något som bekräftats under året. Med de lyckade
uppgraderingarna har vi en bra grund att föra en dialog med representanter från den medicintekniska
industrin i Europa och USA. Skalbarheten gör att en stor användarbas snabbt kan hanteras och att OTS har
goda förutsättningar vid marknadsintroduktion.

Göteborg, 2018-05-07
Linus Byström
VD, Ortoma AB (publ)
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611–7585 får härmed avge årsredovisning
för verksamhetsåret 2017.
Ortoma AB är ett publikt aktiebolag med säte i Göteborg.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Sammanfattning tolv månader och fjärde kvartalet
Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)
•
Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
•
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 132 993 SEK (-4 591 030).
Resultatet per aktie uppgick till -0,63 SEK (-0,40) före utspädning och -0,45 SEK (-0,40) efter
•
utspädning.
• Soliditeten uppgick till 93,3 % (70,4 %).
Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 568 228 SEK (-1 602 193).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,05) före utspädning och -0,10 efter utspädning.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 716 610 aktier per 2017-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

Om Ortoma
Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution), är utvecklat för att underlätta
för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D samt vid placeringen av ett ledimplantat och under
operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört
betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt operationssystem.
OTS™– unikt operationssystem för implantatkirurgi
Operationssystemet OTS™ består av två systemmoduler; Ortoma PlanTM och Ortoma GuideTM.
· Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera operationerna i datorn inför en operation.
Genom 3D-visualisering kan kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och hur
det optimalt ska placeras i patienten. Systemmodulen är baserad på diagnostik från CT-undersökningar
(datortomografi). Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera för
rätt val av implantat.
·
Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och
med hög precision placera implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma PlanTM.
Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm säkerställa att implantatet hamnar i
exakt den position man tidigare planerat.
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Framtidsutsikter
Den globala marknaden för ortopediska medicintekniska produkter drivs generellt av det ökande
införandet av avancerad teknik och material samt stigande ålder hos befolkningen1. Ett dominerande
område inom ortopedisk kirurgi är totala höftledsplastiker2 som under 2015 globalt omsatte 6,5 miljarder
USD med en bedömd ackumulerad tillväxt om 3,9 procent fram till 20243. Under 2015 utfördes i Sverige 16
609 primära totala höftledsplastiker och 13 115 primära ledprotesoperationer i knäleder4. Data för antalet
utförda höftplastiker globalt per år har uppskattats till 959 000, motsvarande 131 operationer per 100 000
invånare5. I USA är frekvensen mer än dubbelt så hög, 284 fall per 100 000 invånare6. Cirka 300 000
höftledsplastiker görs varje år i USA med en bedömd tillväxt årligen för att nå 570 000 ingrepp per år före
20307.
Marknaden för planerings- och navigationssystem inom ortopedi bedöms av Bolaget vara i sin linda
avseende tredimensionell pre-operativ planering kombinerat med guidning och navigering i realtid under
operationen.
OTS™-systemet har visat sig fungera mycket väl tillsammans med de processer och rutiner som används
inom sjukvården. Att systemet fungerar smidigt i klinisk miljö med operationstider inom normalintervallet
är nyckelfaktorer för att få en global marknadsandel samt att få till stånd avtal med starka industriella
samarbetspartners. Regulatoriskt är OTS™-systemet under 2016 CE-märkt, och en 510(k) ansökan är
inskickad för granskning till FDA i USA. Ortoma har nu visat att vi har en robust teknik som har stark
potential att förbättra den vanligast förekommande ortopediska operationen i världen. Nu fortsätter vi
vårt arbete med vidareutveckla systemet baserat på den erfarenhet vi fått genom klinisk användning och
att introducera vår teknik i vården.
Bolagsstruktur och aktieinnehav
Ortoma har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.
Aktien
Ortomas B-aktie noterades på AktieTorget den 31 mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB,
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Ortoma till
15 716 610 stycken. Bolaget har två aktieslag (varav 1 456 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger tio (10)
röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets
tillgångar och resultat.
Bolaget har per den 31 december 2017 totalt cirka 1 600 aktieägare och där Matts Andersson äger 9,28 % av
aktierna (1 458 765 stycken) och 29,26 % av rösterna och Roy Forslund genom Infotech i Väst AB äger 17,41 %
av aktierna (2 736 914 stycken) och 26,3 % av rösterna. Inga övriga aktieägare har en individuell andel
överstigande 10 % av aktier eller röster.

1

www .grandviewresearch.com/press-release/global-orthopedic-devices-market Juni 2016
En höftledsplastik innebär att man ersätter den smärtande höftleden med ett implantat där de vissa delar är tillverkade i metall och vissa i
plast
3
www .transparencymarketresearch.com/hip-replacement-implants-market.html.
4
Socialstyrelsens statistikdatabas. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerislutenvard
5 Kurtz S et al. International survey of primary and revision total hip replacement. Paper #365. Presented at the 56th Annual Meeting
of the Orthopaedic Research Society. March 6-9, 2010. New Orleans
6
Wengler et al. Hip and knee replacement in Germany and the USA. Deutsches Ärtzenblatt International, 2014; 111: 407-416
7 Kurtz S et al. Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030. J Bone Joint Surg
(Am) 2007;89:780-785
2
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Optionsprogram
Serie 2013
Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande 440
000 teckningsoptioner av serie 2013 för att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till
Bolagets utveckling. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option berättigar
till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna kan
nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 - 2018-03-31.
Under 2017 har inga teckningsoptioner nyttjats. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013
uppgick till 90 000 stycken per 31 december 2017.
Finansiell utveckling
Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av OTS™ Ortoma Treatment Solution, aktiverat
belopp under 2017 uppgår till 16 622 094 SEK. Vid årsskiftet hade bolaget en kassabehållning om 13,4 MSEK.
Soliditeten vid årets utgång var 93,3%.
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Väsentliga händelser under 2017 och första kvartalet 2018
Första kvartalet
De första operationerna med Ortomas nya planerings- och operationsguide, har genomförts
komplikationsfritt på patienter med höftledsartros. Patienterna opererades med hjälp av Ortoma
Treatment Solution™ (OTS), ett system som utvecklats av medicinteknikföretaget Ortoma. Ingreppen
gjordes vid Ortopedkirurgiska klinikerna vid Universitetssjukhuset Örebro respektive Skånes
Universitetssjukhus, och utfördes vid klinikernas enheter för proteskirurgi belägna vid Lindesbergs lasarett
och Trelleborgs sjukhus. Före operationen görs en planering med Ortomas 3-D planeringsguide, Ortoma
Plan™, som hjälper kirurgen att planera in protesdelarnas optimala position. Ortoma Guide™ hjälper sedan
kirurgen i realtid under operationen att precist placera proteskomponenterna enligt den gjorda
planeringen.
Totalt har nu 13 operationer genomförts och OTS-systemet har visat sig fungera mycket väl tillsammans
med de kliniska processer och rutiner som används. Operationstiden förlängdes något vid de första
operationer med OTS-systemet men har därefter legat inom normalintervallet.
De lyckade operationerna i klinisk rutinmiljö innebär att Ortoma Treatment Solution™ kommit närmare en
bredare introduktion på marknaden. Regulatoriskt är OTS-systemet under 2016 CE-märkt och en 510(k)
ansökan är under utformande till FDA i USA. En prövar-initierad randomiserad studie med OTS är nu under
uppstart. OTS-systemet motsvarar högt ställda förväntningar och Ortoma erfar ett allt större intresse från
industrin.
Genom att möjliggöra en anatomisk och biomekaniskt korrekt placering av proteskomponenterna syftar
OTS till att ge ett bättre behandlingsresultat i främst tre avseenden
• Minskat antal höftproteser som hoppar ur led under de första två åren
• Minskad risk för att benlängdsskillnad uppkommer hos patienten
• Längre total överlevnadstid för protesen
Det lyckade införandet av digital 3D-planering och efterföljande navigering i realtid för de genomförda
operationerna är Ortomas viktigaste milstolpe hittills.

Andra kvartalet
Den 8 maj 2017 hölls årsstämma i Ortoma. Information om de beslut som fattats finns att tillgå i
”Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)” publicerad den 9 maj 2017 på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se).
Vi avslutade halvåret med att genomföra en företrädesemission i juni 2017. Den 15 juni 2017 avslutades
teckningstiden i den företrädesemission av A- och B-aktier som Ortoma AB (publ) offentliggjorde den 18
maj 2017. Resultatet visade att 364 000 A-aktier motsvarande 100 procent av de erbjudna A-aktierna och 3
369 775 B-aktier motsvarande 98 procent av de erbjudna B-aktierna tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därtill hade teckningsanmälningar motsvarande 1 788 985 B-aktier mottagits för teckning
utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen blev således övertecknad med 45 procent.
Bolagets styrelse beslutade att nyttja 500 000 B-aktier av de 1 000 000 B-aktier som var möjligt att tilldela
inom ramen för övertilldelningsemissionen. Övertilldelningsemissionen tillförde Bolaget 5 MSEK före
emissionskostnader. Ortoma tillfördes därmed totalt cirka 43 MSEK före emissionskostnader som
beräknats uppgå till cirka 2,5 MSEK.
Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen ökade Ortomas aktiekapital med 473 456,72
SEK från 1 255 370,38 SEK till 1 728 827,10 SEK och antalet A- och B-aktier ökar med 4 304 152 från 11 412 458
till 15 716 610. Det totala antalet A-aktier uppgår efter emissionen till 1 456 000 och antalet B-aktier uppgår
till 14 260 610. Betalda tecknade aktier (BTA) omvandlades till nya aktier då förträdesemissionen
registrerades hos Bolagsverket den 10 juli 2017.
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Tredje kvartalet
Ortoma har den 2 augusti 2017 beviljats europeiskt patent för en systemlösning i 3D-planeringssystemet
Ortoma Plan™. Det beviljade patentet skyddar en metod för 3D-planering av ett implantat inför en
operation. Patent är sedan tidigare beviljat i Sverige och bolagets unika planeringsmetod får i och med det
beviljade patentet ett stärkt skydd. Under Q3 har det grafiska gränssnittet i Ortoma Plan™ ytterligare
förbättrats utifrån de erfarenheter som vi fått från de operationer som gjordes med systemet Q2 2017.
Ortoma har inlämnat en ansökan för 510(k) godkännande från FDA. Ett sådant godkännande medger
försäljning av Ortoma Treatment Solution™ (OTS™) i USA. Den 12 september meddelades att Ortoma
erhållit ”administrative acceptance review” från FDA för Ortoma Treatment Solution™. Det innebär att den
slutliga granskning ansökan om 510(k)-godkännande för Ortoma Treatment SolutionTM har inletts. FDA
skriver “An administrative acceptance review was conducted on your premarket notification (510(k))
K172515/S002, and it was found to contain all of the necessary elements and information needed to
proceed with the substantive review”. Ett slutligt besked kan därmed förväntas under Q1 2018.
Fjärde kvartalet
Linus Byström tillträder den 16 november 2017 som verkställande direktör för Ortoma och ersätter därmed
Matts Andersson. Matts kvarstår som CTO (Chief Technology Officer) i Ortoma.
Linus har en civ.ing. examen i elektroteknik med industriell ekonomi, från Lunds Tekniska Högskola. Han är
också diplomerad inom European Patent Litigation från Université Robert Schuman (Strasbourg III). Tidigare
erfarenheter omfattar bland annat chefskap för immaterialrättsavdelningen inom Nobel Biocare, där han
arbetade med internationella strukturaffärer och viktiga förhandlingar i nära samarbete med Business
Development. Linus är sedan flera år delägare i Ortoma och har deltagit i bolagets utveckling av patentportfölj,
samt strategier inom utveckling och försäljning.
”- Det är mycket positivt att vi rekryterat Linus Byström som vd till Ortoma. Linus kompetensprofil kombinerat
med hans erfarenhet av Ortoma passar mycket väl in i den utvecklingsfas som bolaget är inne i. Vi kan nu utan
att tappa fart accelerera utvecklingen av Ortoma Treatment System™ (OTSTM) vad gäller både industriella
kontakter, försäljning, återförsäljarnät och den amerikanska marknaden. Jag vill också tacka Matts Andersson
för det utomordentliga arbete han lett som vd då vi under 2017 både introducerat OTSTM vid två
ortopedkliniker, färdigställt en 510 (k) ansökan till FDA och genomfört en lyckad nyemission. Genom att Matts
kvarstår som CTO, får vi samtidigt kontinuitet i arbetet mot ortopedklinikerna.” säger Gunnar Németh,
styrelseordförande.
Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) har under hösten uppgraderats. Bland de mer betydelsefulla nyheterna är
att Ortoma Guide, det navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och
möjliggöra placering av implantat med hög precision, väsentligt har uppgraderats. Senaste generationens
mätteknik, som utnyttjar dagens tillgängliga datorkraft för avancerad bildhantering, ökar systemets
mätnoggrannhet.
Matts Andersson, CTO, kommenterar: ”- Uppgraderingarna förenklar användningen av systemet, säkerställer
smidiga arbetsflöden och ger ökad effektivitet för användarna av OTS. De har i ett första skede anpassats för
höftledsoperationer och kan direkt implementeras för andra typer av ledimplantat i andra leder.”
Det uppgraderade OTS kommer att ingå i det fortsatta samarbetet med Universitetssjukhuset i Örebro inom
ramen för regeringens satsning på testbäddar i Sverige. Det kommer även att användas i den multicenterstudie
som drivs av två sjukhus, nämligen Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus.
Bolaget har även mottagit en begäran om ytterligare information från FDA med anledning av den ansökan om
510(k)-godkännande för OTS, som gick in i slutlig granskning tidigare under hösten. Analys av begäran har
påbörjats och nästa steg i processen är ett möte med FDA, begärt till januari 2018.
”- De uppgraderingar som har gjorts bygger vidare på OTS skalbarhet och är i linje med Ortomas ambition att systemet ska
utvecklas till ett unikt operationssystem som inkluderar helheten – både 3D-planering och navigering. Arbetet under 2017
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har lagt grunden för den fortsatta dialogen med den medicintekniska industrin i Europa och USA”, säger Ortomas vd Linus
Byström.

Första kvartalet 2018
Ortoma ökar fokus på arbete för marknadsintroduktion av Ortoma Treatment Solution™ (OTS), bolagets
operationssystem för planering och positionering av implantat vid ledkirurgi. Systemet har utvecklats för att
vara skalbart och generellt. Skalbarheten gör att en stor användarbas snabbt kan hanteras. Att systemet är
generellt gör att det både kan anpassas för implantat av olika tillverkare och implantat av olika typer. Bolaget
arbetar också med att anpassa den uppgraderade versionen för höftledsoperationer för introduktion på en
europeisk marknad utanför Norden. Anpassningen till en sådan marknad synliggör systemets skalbarhet.
Bolaget har förevisat OTS för representanter från den medicintekniska industrin i Europa och USA, vilka
tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster till hälsovården. Från denna pågående dialog är det
för bolaget tydligt att OTS inte bara skulle tillföra värde till leverantörer av implantat utan även till leverantörer
av andra typer av produkter och tjänster, såsom leverantörer av bildbehandlings- och operationsutrustning.
Systemet är väl anpassat för att passa in i befintliga behandlingsflöden och med befintliga produkter i klinisk
miljö. Sammantaget blir bolagets bedömning att OTS har goda förutsättningar för marknadsintroduktion
tillsammans med en större industriell samarbetspartner. I en första fas kan den redan utvecklade modulen för
höftkirurgi introduceras på marknaden. Arbetet med att slutföra anpassningen av systemet för knäledskirurgi,
och att anpassa det för rygg- och andra typer av ledkirurgi, planerar bolaget att slutföra i samarbete med en
sådan industriell samarbetspartner. Detta gör att det finns en tydlig mottagare av moduler för olika typer av
kirurgier, vilka utvecklas och sedan underhålls av bolaget.
OTS har i en första version lanserats för höftledsoperationer, vilken under hösten 2017 uppgraderats.
Versionen har utvecklats i samarbete med Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus för
att säkerställa erfarenhet från användning enligt klinisk praxis. En nyckelfaktor för en global
marknadsintroduktion samt i diskussioner med industriella aktörer är att systemet fungerar smidigt i klinisk
miljö. Systemets funktion i klinisk miljö utvärderades efter operationer vid Universitetssjukhuset i Örebro och
Skånes Universitetssjukhus. Slutsatsen var att systemet generellt fungerar smidigt, men att vissa delar krävde
uppgraderingar, vilka nu gjorts. Samarbetet med klinikerna fortskrider enligt plan, och den multicenterstudie
vilken drivs av klinikerna, planeras att påbörja under andra kvartalet 2018. Starten av multicenterstudien är
senarelagd för att denna skall kunna genomföras med det uppgraderade systemet. Detta säkrar att
multicenterstudien genomförs med den produkt som introduceras på marknaden.
Bolaget och dess underleverantörer rustar för att hantera ett samarbete med en större marknadsaktör
samtidigt som certifieringar och godkännanden för nya moduler säkerställs. Verksamheten arbetar
kontinuerligt med att uppdatera de certifieringar och godkännanden som krävs och förbereda organisationen
för att OTS parallellt ska kunna lanseras i snabb takt både i Europa och USA. Samtidigt ska bolaget också
kontinuerligt uppgradera systemet baserat på erfarenhet från operationer i klinisk miljö.
Bolaget gör bedömningen att marknadspenetrationen för lanserade moduler kan ske i snabb takt både i
Europa och USA, samtidigt som bolaget kan fokusera på att utveckla ytterligare moduler för
marknadsintroduktion.
Linus Byström, vd, kommenterar: ”- En bredare marknadsintroduktion ställer större krav på bolaget. Mitt
arbete kommer att fokusera på att förbereda bolaget för en sådan marknadsintroduktion, så att fler
marknader och nya moduler kan hanteras i snabb takt tillsammans med en samarbetspartner inom den
medicintekniska industrin.”

Ortoma har haft möte med FDA (U.S. Food & Drug Administration) angående den pågående 510(k)-ansökan,
som lämnades in under 2017. Mötets syfte var att diskutera den kompletterande informationen, som FDA
tidigare begärt. I sin begäran anförde FDA bland annat att data ska inges för att påvisa systemets noggrannhet
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under kliniska förhållanden. Under mötet nådde Ortoma och FDA en principöverenskommelse om innehåll i
den kompletterande informationen, särskilt vad gäller data för systemets noggrannhet. Den innebär att
Ortoma får använda data från den multicenterstudie som drivs av Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes
Universitetssjukhus, för att påvisa systemets noggrannhet under kliniska förhållanden.
FDA gav även klartecken till att föra in de uppgraderingar av OTS, som gjordes under hösten 2017, i 510(k)ansökan. Därmed kommer även 510(k)-ansökan omfatta den senaste generationens mätteknik, som utnyttjar
dagens tillgängliga datorkraft för avancerad bildhantering.
Bolaget arbetar också med att uppgradera komponenter som används för att komplettera kirurgiinstrument
med OTS, för att underlätta sterilpersonalens arbete. Dessutom pågår arbete med att uppgradera Ortoma
Guide så att kirurgen själv kan styra mjukvaran under operationen helt utan assisterande operatör. De
uppgraderade komponenterna och uppgraderingarna av Ortoma Guide kommer också att föras in i 510(k)ansökan, vilket FDA gav sitt samtycke till.
Nästa steg i processen med 510(k)-ansökan blir att komplettera denna med uppgraderingarna av OTS och den
information som FDA begärt. Bolaget planerar att skicka in kompletteringarna så snart data från
multicenterstudien är tillgänglig. Denna är planerad att starta under andra kvartalet 2018. Därefter fortsätter
FDA granskningen av ansökan, och besked om ansökan beviljas eller om ytterligare information ska inges
lämnas normalt inom en till två månader.
Linus Byström, vd, kommenterar: ”- Att vi får föra in uppgraderingarna av OTS i 510(k)-ansökan är ett stort steg
framåt. Kortsiktigt kommer det vara vårt huvudfokus och ger oss stora möjligheter på lång sikt. Våra rådgivare
på den regulatoriska sidan är fortsatt positiva efter mötet med FDA och till att ansökan kommer kunna
kompletteras med den information FDA begärt. Uppgraderingarna av Ortoma Guide, dvs. att kirurgen själv kan
styra mjukvaran under operationen helt utan assisterande operatör, är ett tydligt önskemål från de kirurger vi
samarbetar med. Det bidrar till att OTS blir enkelt att hantera och är ett starkt konkurrensmedel.
Sammantaget gör detta att vi kan tillgodose användarnas behov samtidigt som 510(k)-ansökan kompletteras
på det sätt FDA kräver.”

Förändring av eget
kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
Nyemission
emissionskostnad
Transaktioner med ägare
Teckningsoptioner
Disposition årsstämma:
Årets resultat
Omföring av aktiverade
utvecklingsutgifter
Belopp vid årets utgång

1 255 370
473 457

Reserv-

Fond för
utvecklingsfond
utgifter

589 739

Överkurs-

Balanserat

Årets

fond

resultat

resultat

15 120 089 45 149 108
42 568 063
-2 226 964

-28 158 265

-4 591 030

-4 591 030
16 622 094
1 728 827

589 739

31 742 183 85 490 207

29 365 011
43 041 520
-2 226 964
0
0
4 591 030
0
-7 132 993 -7 132 993

-16 622 094

0

-49 371 389

-7 132 993 63 046 574

Bolagets aktier fördelas på A-aktier med 10 röster per aktie uppgående till 1 456 000 (1 092 000) samt Baktier med 1 röst per aktie uppgående till 14 260 610 (10 320 458) vid årets utgång.
Viktiga förhållanden
Bolaget har flera registrerade patent och äger operationssystemet Ortoma Treatment Solution™ (OTS).
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Årsstämma
Årsstämma i Bolaget kommer att hållas den 28 maj 2018 kl 15:00 i Göteborg. Plats för årsstämma är i
Bolagets lokaler på Vädursgatan 5, Göteborg. Kallelse till årsstämman har skett via Post & Inrikes Tidningar
och på Bolagets hemsida.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Begränsade resurser
Ortoma är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För
genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det
finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt
relaterade problem.
Beroende av nyckelpersoner
Ortoma baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i
framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets
produkter.
Försäljning
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av
marknaden som bolaget förväntar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre än förväntat, vilket
åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning negativt.

10

Ortoma AB (publ)
556611–7585

Finansiering
För att säkerställa bolagets planerade likviditetsbehov för kommande 12 månader har Ortoma erhållit en
lånekredit från ett bolag som kontrolleras av en styrelseledamot.
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan
inte heller uteslutas att Ortoma i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga
garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att
generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.
Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport, 2018
Delårsrapport 3, 2018
Bokslutskommuniké, 2018

2018-08-24
2018-11-09
2019-02-22

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att Årsredovisningen ger en rättvisande översikt av
Bolagets verksamhet.
Göteborg, den 7 maj 2018
Ortoma AB
Styrelsen och verkställande direktören
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet %

-7 132 993
67 561 095
4,5
93,3

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

-4 591 030
41 726 907
3,25
70,4

-4 399 487
29 733 595
3,25
60,0

30 000
-4 455 802
15 329 825
3
83,8

10 000
-1 956 897
7 478 534
2
70,2

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 28 985 825, disponeras enligt följande:
Belopp i kr
28 985 825
28 985 825

Balanseras i ny räkning
Summa

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

16 622 094
139 133
16 761 227

15 204 463
418 475
15 622 938

-20 923 510
-2 106 838
-7 833
-6 276 954

-17 753 478
-2 217 617
-4 384 157

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

31
-406 070
-7 132 993

270
-243 143
-4 591 030

Resultat före skatt

-7 132 993

-4 591 030

-

-

-7 132 993

-4 591 030

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2
3

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

4

Skatter
Skatt på årets resultat

6

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Summa immateriella anläggningstillgångar

7
8

52 037 755
1 006 079
53 043 834

35 415 661
921 704
36 337 365

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

9

39 167
39 167

-

53 083 001

36 337 365

46 097
912 190
113 887
1 072 174

4 292
868 914
164 268
1 037 474

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

13 405 920
14 478 094

4 352 068
5 389 542

SUMMA TILLGÅNGAR

67 561 095

41 726 907

1 728 827
589 739
31 742 183
34 060 749

1 255 370
589 739
15 120 089
16 965 198

36 118 818
-7 132 993
28 985 825

16 990 843
-4 591 030
12 399 813

63 046 574

29 365 011

-

90 000
90 000

90 000
3 766 176
77 556
580 789
4 514 521

270 804
2 206 912
9 084 442
709 738
12 271 896

67 561 095

41 726 907

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (15 716 610 aktier)
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

10

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

11

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

-7 132 993
7 833
-7 125 160
-7 125 160

-4 591 030
-265 500
-4 856 530
-4 856 530

-34 700
1 423 429
-5 736 431

49 936
993 902
-3 812 692

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-16 706 469
-47 000
-16 753 469

-15 120 089
-15 120 089

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoption
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

40 814 556
3 000 000
-12 270 804
31 543 752

15 060 940
1 040 000
9 000 000
-9 245 000
15 855 940

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

9 053 852
4 352 068
13 405 920

-3 076 841
7 428 909
4 352 068

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Nedskrivning av lån

5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

-

De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
De kan lätt omvandlas till kassamedel.
De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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Noter
Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig
eller teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är
uppfyllda:
⋅
Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan
användas eller säljas.
⋅
Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
⋅
Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
⋅
Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
⋅
Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
⋅
De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Samtliga utgifter avser utveckling av produkterna kring Ortomasystemet (produktions- och
distributionsmjukvara, individanpassade implantat och kirurgiska instrument) och utgörs av både material
och löner. I samband med att bolaget erhåller offentliga bidrag/stipendium som hänför sig till förvärv av en
anläggningstillgång
redovisas
tillgångens
anskaffningsvärde
reducerat
med
bidraget.
Utvecklingskostnader som finansierats med villkorslån aktiveras, dock ej mer är erhållet villkorat lån.
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen. Inga avskrivningar har gjorts under året. Avskrivningar kommer att ske när produkterna
kommersialiseras.
Låneutgifter
Låneutgifter ingår ej i tillgångarnas anskaffningsvärden.
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Nedskrivningar - immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars
tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20 %

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om
utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
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Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp
som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld. Företaget har endast avgiftsbestämda planer.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen
post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för
möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas
respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per
balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar
eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och
eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren
för att få uppdraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det
som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som skuld. Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en
anläggningstillgång redovisas som minskning av tillgångens anskaffningsvärde.
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Not 1 Uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder.
Värdering av immateriella tillgångar är beroende av framtida nyttjandevärden.
Till följd av bolagets nuvarande intjäningsförmåga är det styrelsens bedömning att existerande
underskottsavdrag ej med säkerhet kommer kunna nyttjas inom den närmsta framtiden varför
ingen aktivering skett.

Not 2 Aktiverat arbete för egen räkning

Aktiverat arbete, omkostnader
Aktiverat arbete, personal
Summa

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

15 724 446
897 648
16 622 094

14 343 900
860 563
15 240 463

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

139 133
139 133

152 975
265 500
418 475

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Bidrag EU FP7 Bio-Scaffolds
Efterskänkt lån från Västra Götalandsregionen
Övriga rörelseintäkter
Summa
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

Män
Kvinnor
Totalt

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

3,5
1
4,5

3
1
4

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

517 009
1 249 706
1 766 715
489 366
86 033

526 414
1 260 270
1 786 684
588 689
76 440

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å 0) företagets ledning avseende 1 (1) personer. Företagets utestående
pensionsförpliktelser till denne uppgår till 0 (0).

Ledande befattningshavares ersättningar
Samtliga styrelseledamöter har under 2017 erhållit hälften av det på årsstämman beslutade
styrelsearvodet. Beslutat arvode har antingen fakturerats från eget bolag eller utbetalats direkt till
ledamoten. Utöver styrelsearvode har följande ledamöter, via bolag, erhållit ersättning för utlägg för
Ortomas räkning; Gunnar Németh (43 628 kr). Inga förpliktelser avseende pension eller liknande förmåner,
med undantag för tidigare redovisade teckningsoptioner, föreligger gentemot nuvarande eller tidigare
styrelseledamöter.
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Ledande befattningshavares ersättningar
2017
Tkr
Styrelsens ordförande
Gunnar Nemeth
Styrelseledamot
Elisabeth Liljensten
Styrelseledamot Tommy Hansson

Grundlön,

Rörlig

Övriga

Pensions-

styrelsearvoden

ersättning

förmåner

kostnad

–

–

–

–

16 930

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16 930

–

–

–

462 352

–

–

–

496 212

–

–

–

Styrelseledamot Roy Forslund
Styrelsesuppleant
Daniel Andersson
Matts Andersson VD
Linus Byström
Summa

2017
Övrig

Pensions-

Styrelsearvode
via bolag

ersättning

Summa

förpliktelse

44 500

–

44 500

–

–

–

16 930

–

22 250

–

22 250

–

22 250

–

22 250

–

–

–

16 930

–

–

–

462 352

–

Linus Byström, VD

87 500

–

87 500

–

Summa

176 500

–

672 712

–

Tkr
Styrelsens ordförande
Gunnar Nemeth
Styrelseledamot
Elisabeth Liljensten
Styrelseledamot Tommy Hansson
Styrelseledamot Roy Forslund
Styrelsesuppleant
Daniel Andersson
Matts Andersson VD
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Ledande befattningshavares ersättningar
2016
Tkr
Styrelsens ordförande
Gunnar Nemeth
Styrelseledamot
Elisabeth Liljensten
Styrelseledamot Tommy Hansson

Grundlön,

Rörlig

Övriga

Pensions-

styrelsearvoden

ersättning

förmåner

kostnad

–

–

–

–

14 362

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Styrelseledamot Roy Forslund
Styrelsesuppleant
Daniel Andersson
Matts Andersson VD

8 465

–

–

–

503 587

–

–

–

Summa

526 414

–

–

–

2016
Övrig

Pensions-

Styrelsearvode
via bolag

ersättning

Summa

förpliktelse

44 500

–

44 500

–

–

–

14 362

–

22 250

–

22 250

–

Styrelseledamot Roy Forslund
Styrelsesuppleant
Daniel Andersson
Matts Andersson VD

22 250

–

22 250

–

–

–

8 465

–

–

–

503 587

–

Summa

89 000

–

615 414

–

Tkr
Styrelsens ordförande
Gunnar Nemeth
Styrelseledamot
Elisabeth Liljensten
Styrelseledamot Tommy Hansson

Not 5 Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
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2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

31
-406 070

270
-147 519
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Not 6 Skatt på årets resultat
2017-12-31

2016-12-31

-

-

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt
Summa

Avstämning av effektiv skatt
Procent
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Emissionskostnader
Redovisad effektiv skatt

2017-12-31
Belopp
Procent
-7 132 993

2016-12-31
Belopp
-4 591 030

22,0%
-0,1%
0,0%

1 569 258
-6 724
7

22,0%
-0,1%
0,0%

1 010 027
-3 164
59

-28,8%
6,9%
0,0%

-2 052 473
489 932
–

-22,7%
0,8%
0,0%

-1 043 739
36 817
–

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 27,7 Mkr (18,4 Mkr).

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Övriga anskaffningar
-Internt utvecklade tillgångar
-Direktavskrivningar statliga bidrag
Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

35 415 661
16 622 094
52 037 755

20 295 572
1 505 756
13 698 708
-84 375
35 415 661

Anskaffningsvärdet har reducerats med totalt 2 621 958 (2 621 958 kr) avseende erhållna offentliga bidrag.
Avskrivning påbörjas då den nya produkten är utvecklad för kommersiell drift.

Not 8 Patent
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Övriga investeringar
Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

921 704
84 375
1 006 079

921 704
921 704

Då produkten som patentet avser inte är färdigutvecklad under 2017 har någon avskrivning inte skett.
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2017-12-31

2016-12-31

47 000
47 000

-

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 833
-7 833

-

Utgående redovisat värde

39 167

-

2017-12-31

2016-12-31

A-aktier
Ingående antal
Nyemission
Utgående antal
Kvotvärde

1 092 000
364 000
1 456 000
0,11

1 050 000
42 000
1 092 000
0,11

B-aktier
Ingående antal
Nyemission
Utgående antal
Kvotvärde

10 320 458
3 940 152
14 260 610
0,11

9 797 364
523 094
10 320 458
0,11

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 10 Antal aktier och kvotvärde

Optionsprogram
Serie 2013
Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande 440
000 teckningsoptioner av serie 2013 för att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till
Bolagets utveckling. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option berättigar
till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna kan
nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 - 2018-03-31.
Under 2017 har inga teckningsoptioner nyttjats för teckning av lika många B-aktier och således inte tillfört
bolaget något ytterligare kapital. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgick till 90 000
stycken per 31 december 2017.

Not 11 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

2017-12-31

2016-12-31

-

90 000
90 000

Samtliga lån är villkorslån. Amortering har påbörjats för lån från både ALMI och Västra Götalands-regionen.
Återbetalningsskyldighet av lånen uppstår i samband med exploatering av projekt eller att produkt
marknadsförs. Långivarna kan även avskriva lån om resultat för vilket finansiering sökts ej uppnåtts.
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Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2017-12-31
Inga
Inga

För egna skulder och avsättningar
Eventualförpliktelser

2016-12-31
Inga
Inga

Not 13 Transaktioner med närstående
Bolaget har som en del av bolagets kortfristiga finansiering tagit upp ett lån på 3 Mkr av en storägares
bolag. Återbetalning av detta lån samt tidigare erhållet lån på 9 Mkr av en styrelseledamots bolag har
återbetalats under oktober månad 2017. Ränta har erlagts på marknadsmässiga villkor.

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Ortoma har genomfört pre-kliniska operationer för verifiering och validering med mycket gott resultat och
tidigarelägger svar till FDA
Den tolfte och trettonde april genomförde Ortoma åtta pre-kliniska operationer på Tampere Surgical
Education Centre (TSEC), vid Tammerfors Universitetssjukhus i Finland. Bolagets uppgraderade version av
systemet Ortoma Treatment Solution (OTS) användes då för planering och positionering av implantat för
höftledskirurgi. De pre-kliniska operationerna genomfördes vid TSEC eftersom det är den enda institution i
Norden som erbjuder en verksamhet där nyligen avlidna patienter, som donerat sina kroppar, finns
tillgängliga innan begravning sker. Verksamheten drivs i offentlig regi och är noga regulatoriskt reglerad av
myndigheterna. Förfarandet vid operationerna är detsamma som vid operationer på levande patienter.
Detta gäller även vävnaden som hanteras. Denna typ av pre-kliniska operationer är vanlig inom
medicinteknikindustrin.
Syftet med operationerna var tvåfald:
(1) Att slutföra det certifieringsarbete som bolaget genomför för att verifiera de uppgraderingar av OTS
som gjorts sedan årets början. Fokus vid uppgraderingarna har varit att göra systemet enkelt att använda,
öka säkerheten vid användandet och att mjukvaran skall kunna styras av kirurgen utan assisterande
operatör.
(2) Att systematisk och kontrollerat validera att implantatet vid operationen placeras i den position som
kirurgen planerat före operationen och guidas till, i realtid, under ingreppet.
Resultaten från operationerna gav siffror som visar att systemet är snabbt och mycket noggrant. De
värden som vi fått fram visar att precisionen vid insättande av höftledsproteser har potential att förbättras
dramatiskt jämfört med dagens manuella operationsteknik. Implantaten kom på plats med en avvikelse på i
snitt under 0,5°. Detta kan jämföras med en avvikelse på 3°, som enligt FDA (U.S. Food & Drug
Administration) anses vara acceptabelt för kirurgiska navigationssystem. Sammanfattningsvis bekräftar de
utförda operationerna att vårt system säkerställer en mycket hög precision i placeringen av implantat.
Som en fortsättning på de lyckade operationerna i Finland planeras nu, tillsammans med de sjukhus som
bolaget samarbetar med, fortsatta kliniska operationer på patienter med höftartros.
Resultaten från operationerna har även presenterats för bolagets regulatoriska rådgivare i USA. De
hanterar vår 510(k)-ansökan, vilken tidigare lämnats in till FDA. Deras bedömning är att resultaten håller så
hög kvalitet att de kan ligga till grund för det svar som skall inges till FDA, med anledning av myndighetens
begäran om kompletterande information. Detta gör att bolaget inte behöver invänta resultat, från den
multicenterstudie som drivs av Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus, för att
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påvisa systemets noggrannhet under kliniska förhållanden. Bolaget planerar därför att tidigarelägga svaret
till FDA och inge detta under maj 2018. Efter att svar ingivits förväntas besked av FDA inom ca. en månad.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”- Verifieringen bekräftade att uppgraderingarna, som genomförts av
OTS, varit framgångsrika. Resultaten visar att systemet kan styras av kirurgen utan assisterande operatör
och att detsamma har mycket hög noggrannhet. Vår regulatoriska rådgivares bedömning, att resultaten
har hög kvalitet, medför att tiden för svar till FDA avsevärt minskar. Sammantaget är vi mycket nöjda med
utkomsten av de aktiviteter, vilka genomförts under inledningen av året och som nu ligger till grund för
fortsatt arbete.”
Ortoma Treatment Solution™ - noggrann planering och precis kirurgi.

För att säkerställa Ortomas likviditetsbehov under de kommande tolv månaderna, har Ortoma i maj 2018
erhållit en lånefacilitet från ett närstående bolag. Ortomas befintliga likviditet inklusive det nya lånet
bedöms täcka Ortomas likviditetsbehov till och med maj 2019.
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Not 15 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Soliditet:

Totala tillgångar
Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Underskrifter

Göteborg 2018-05-07

Gunnar Németh
Styrelseordförande

Tommy Hansson
Styrelseledamot

Matts Andersson
Styrelseledamot

Linus Byström
Verkställande direktör

Roy Forslund
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-05-08
KPMG AB

Mikael Ekberg
Auktoriserad revisor
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Elisabeth Liljensten
Styrelseledamot

Till bolagsstämman i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ortoma AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 3-28 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Ortoma AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ortoma AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidan 2. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.





Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
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utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

1 (2)

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ortoma AB
(publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Ortoma AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:




företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Göteborg den 8 maj 2018
KPMG AB

Mikael Ekberg
Auktoriserad revisor
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