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Delårsrapport januari – juni 2018

Väsentliga händelser under perioden januari–juni 2018

• Den totala omsättningen ökade med 90 mkr till 782 mkr (692) jämfört med samma 
period föregående år.

• Försäljningen, exklusive läkemedel till beredningar i landstingsaffärerna, uppgick till 
364 mkr (351) vilket innebär en ökning med 13 mkr (+4 %) jämfört med föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till -35 mkr (-8). I resultatet ingår poster av engångs- 
karaktär på -13 mkr (-6). 

• Nya Apoteksmarknadsutredningen lämnade sitt betänkande i juni. I utredningen 
ingick att utvärdera/genomlysa extemporemarknaden och APLs roll samt föreslå 
förändringar i regelverk för lagerberedningar för att överensstämma med EU-rätten. 
Sammantaget föreslår utredningen att det inte finns något behov att förändra APLs 
samhällsuppdrag. 

• APL genomför betydande investeringar vid anläggningen i Malmö med syfte att  
konsolidera och flytta materialhanteringen och storskalig produktion från Göteborg  
till Malmö. I juni godkände Miljöförvaltningen i Malmö APLs anmälan om utökad  
verksamhet inom befintligt tillstånd.

• Färdigställandet av APLs nya lokaler i Göteborg pågår och beräknas vara klara i 
oktober 2018 då APL går in som hyresgäst. 

• Avvecklingen av APLs avtal med SLL för beredning av läkemedel pågår och  
kommer att slutföras under hösten 2018. Helårseffekten av den tappade intäkten 
för den affären uppgår till ca 450 mkr. 

• Som en konsekvens av ovan kommer APLs lokaler för beredning av cytostatika vid 
APLs anläggning i Kungens Kurva att hyras ut fr.o.m. oktober 2018.

• APL har under perioden avregistrerat ett antal rikslicenser/lagerberedningar efter 
avslag från Läkemedelsverket på rikslicensansökan. Dessa har en sammanlagd 
årsförsäljning på ca 14 mkr.

Nyckeltal Jan–juni 2018 Jan–juni 2017 Helår 2017

Nettoomsättning, mkr 782 692 1 433

Rörelseresultat, mkr -35 -8 -26

Resultat efter skatt, mkr -34 -7 -25

Kassaflöde, mkr -16 0 22

Bruttovinstmarginal, % 3 6 6

Soliditet, % 22 30 27

Räntabilitet på eget kapital, % Negativt Negativt Negativt

Medelantal anställda, st 496 499 507

Väsentliga händelser efter periodbokslutet

APL har inga väsentliga händelser att redovisa.



3

APL bidrar med  
livsviktiga läkemedel
APL förser svensk vård med livsviktiga läkemedel. Det 
är ett tydligt samhällsuppdrag som vi aktivt förvaltar och 
utvecklar och vi är stolta över att bidra med läkemedel 
som förbättrar och räddar liv.

Den Nya Apoteksmarknadsutredningen har i sitt 
slutbetänkande bl.a. utrett extemporemarknaden och 
APLs roll samt kommit med förslag på förändringar i  
det svenska regelverket för lagerberedningar för att 
överensstämma med EU-rätten. Utredningen anser att 
extemporeläkemedel och lagerberedningar fyller en 
viktig medicinsk funktion med ett fortsatt behov inom 
hälso- och sjukvården. De särskilda förutsättningar som 
gäller vid tillverkning av dessa läkemedel motiverar att 
APL har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag att 
utveckla, tillverka och tillhandahålla dessa läkemedel. 
Utredningen anser att APLs samhällsuppdrag fungerar 
väl och att det inte finns något behov av att förändra 
detta. Däremot finns behov av uppdragsmål kring APLs 
uppdrag, bl.a. för att tydliggöra kostnaden för utförandet 
av samhällsuppdraget och för att klargöra förutsättning-
arna för bolagets ekonomiska mål. Dessa mål bör ses 
över för att säkerställa att de är satta med hänsyn taget 
till kostnaden för det särskilt beslutade uppdraget.  
Behovet av ägartillskott bör ses över för att kunna göra 
nödvändiga investeringar kopplat till samhällsuppdraget.

Utredningen har presenterat ett förslag på förändringar i 
det svenska regelverket för lagerberedningar som bl.a. 
innebär att extemporeapotek ska inkomma med 
ansökningar om licens för lagerberedningar. APL ställer 
sig positiva till förslaget samtidigt som vi, precis som 
utredningen, konstaterar att denna ändring kommer att 
innebära merarbete för APL.

Utifrån vårt uppdrag och våra tjänsteerbjudanden pågår 
flera större initiativ inom APL för att stärka vår långsiktiga 
leveransförmåga till våra kunder, såväl inom vårt 
samhällsuppdrag som i vårt tjänsteerbjudande till 
kunder inom Life Science. Vi uppgraderar vår produktion 
för steril och aseptisk tillverkning i Umeå. Vi arbetar med 
att konsolidera icke steril tillverkning och materialhante-
ring till tillbyggda lokaler vid vår anläggning i Malmö. 
Detta kommer att vara klart i början av 2019. Våra 
storskaliga tillverkningsprocesser har kompletterats med 
verktyg för serialisering. APLs IT-miljö kräver fortsatta 
investeringar för att stödja verksamhetens utveckling 
bl.a. i vår IT-arkitektur för att möta de behov som den 
ökade digitaliseringen medför. 

Vi ser en fortsatt positiv tillväxt där den totala omsätt-
ningen ökat med 13 procent jämfört med samma period  
förra året och försäljningen ökar för både affärsområde 

Vård & Apotek och Life Science. Samtidigt ser vi utman- 
ingar där vårt omfattande utvecklingsarbete tynger 
resultatet. Under hösten löper avtalet med SLL ut för 
beredningstjänsten och ett omställningsarbete pågår. 
Läkemedelsverket har under perioden avslagit rikslicens-
ansökningar vilket motsvarar en årsintäkt på ca 14 mkr.  
Det pågår ett arbete med ökad processtyrning som ska 
ge ökad kostnadseffektivitet. Samtidigt är APLs lång- 
siktiga affärsmodell utmanande och det pågår en dialog 
med ägaren om APLs långsiktiga finansieringsmodell.

APL arbetar långsiktigt för hållbar utveckling med 
initiativ för att t ex bidra till uppställda mål inom FNs 
Agenda 2030. Vi har valt att prioritera fem av de totalt 
sjutton målen och har utarbetat fyra strategiska mål för 
hållbart företagande. 

Under hösten 2018 kommer vi att arbeta vidare med 
den pågående moderniseringen och kostnadseffektivi-
seringen av vår verksamhet och parallellt med det 
utvecklar vi våra tjänsteerbjudanden. Jag vill rikta ett 
varmt tack till våra kompetenta och engagerade ledare 
och medarbetare samt till vår ägare, våra kunder och 
intressenter för ert förtroende.

 

 
 
 
Eva Sjökvist Saers 
VD
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Allmänt om verksamheten

APL är en av Europas största tillverkare av extempore-
läkemedel. APL är en etablerad kontraktstillverkare 
inom Life Science i Skandinavien och partner för 
tjänster och produkter till apotek och landsting. Antalet 
anställda uppgår till 589 (600) och medelantal anställda 
till 496 (499). Verksamheten bedrivs vid fyra produk-
tionsanläggningar; Umeå, Stockholm, Göteborg och 
Malmö samt vid ett antal beredningsenheter på sjukhus. 
APL har resurser för utveckling, analys och tillverkning 
av läkemedel. APLs huvudsakliga verksamhet är att 
tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och 
lagerberedningar. Svenska staten äger samtliga aktier i 
APL och äganderollen utövas av Socialdepartementet. 

APLs långsiktiga finansiella mål är en soliditet om 40–50 
procent samt räntabilitet på eget kapital överstigande  
8 procent per år. APL bedriver värdeskapande verksam-
het som organiseras i två affärsområden: affärsområde 
Vård & Apotek och affärsområde Life Science. Strategin 
är att vara ledande tillverkare av extemporeläkemedel 
och beredare av cytostatika i Sverige och att vara en 
konkurrenskraftig CDMO i Europa specialiserad på 
utveckling och tillverkning av läkemedel och medicin-
tekniska produkter, med fokus på särläkemedel och 
andra nischprodukter.

APL ska enligt ägaranvisningar:

• I nära samarbete med specialister och förskrivare  
(t ex läkare, tandläkare och veterinärer), myndig- 
heter och andra intressenter utveckla och tillhanda-
hålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitets- 
säkrat sortiment av extemporeläkemedel och 
lagerberedningar

• Erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar 
på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor till 
samtliga aktörer som ansvarar för läkemedels- 
försörjning till öppen- och slutenvården

• Säkerställa att information om extemporeläke- 
medel och lagerberedningar finns lättillgänglig,  
att beställningsrutiner är enkla och användarvänliga 
samt att leverans av extemporeläkemedel och 
lagerberedningar sker på ett effektivt sätt enligt 
överenskomna leveranstider
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Koncernen och moderbolaget
Koncernen

Nettoomsättning 
Under första halvåret 2018 uppgick koncernens 
nettoomsättning till 782 mkr (692). I denna nettoom-
sättning ingår försäljning av läkemedel som ingår i 
beredningstjänsten till landsting, och som säljs till 
nettopris till landstingen enligt avtal. Exkluderas 
denna läkemedelsförsäljning uppgick nettoomsätt-
ningen för perioden januari–juni till 364 mkr (351) 
vilket innebar en ökning med 13 mkr eller 4 procent 
jämfört med samma period 2017. För affärsområde 
Vård & Apotek steg omsättningen med 3 procent  
och uppgick till 264 mkr. Ökningen inom affärsområde 
Vård & Apotek förklaras delvis av en ansträngd 
leveranssituation under 2017 samt en underliggande 
tillväxt inom individuell extempore. Affärsområde  
Life Science ökade omsättningen med 5 procent  
till 95 mkr drivet av ökad efterfrågan. 

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -35 (-8) 
mkr, vilket är 27 mkr lägre än motsvarande period 
2017. I rörelseresultatet ingår poster av engångs- 
karaktär om totalt 13 mkr. Dessa poster avser främst 
kostnader relaterade till APLs konsolidering av stor- 
skalig produktion från Göteborg till Malmö samt 
engångsjusteringar och inkuransbokningar  
avseende varulagret. 

Förutom poster av engångskaraktär förklaras resulta-
tet av ökade omkostnader för drift och underhåll av 
APLs fastigheter, fraktkostnader samt ökade personal- 
kostnader drivet av det omställningsarbete som pågår 
samt av volymtillväxt. 

Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt uppgick till -34 mkr (-7 mkr).

Kassaflöde 
Under perioden uppgick kassaflödet från den löpande 
verksamheten till -30 mkr (-11). Försämringen i 
kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras 
av periodens lägre resultat och ökad kapitalbindning, 
framförallt drivet av högre kundfordringar i kombina-
tion med lägre leverantörsskulder. 

Under första halvåret har investeringar gjorts, i främst 
materiella anläggningstillgångar, om totalt 53 mkr (15). 
Dessa avser bland annat investeringar i anläggning-
en i Malmö samt maskiner och utrustning på övriga 
anläggningar. Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till 66 mkr (27) under perioden och har 
skett genom nyttjande av checkkrediten. 

Det totala kassaflödet för perioden uppgår därmed  
till -16 mkr (0) och likvida medel vid periodens slut 
uppgår till 6 mkr (0). 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laborato-
rier AB uppgick under perioden till 781 mkr (690). 
Rörelseresultatet uppgick till -37 mkr (-15). Resultat 
efter skatt uppgick till -36 mkr (-14).

För övriga kommentarer hänvisas till de kommentarer 
som finns under rubriken ”Koncernen” där moderbolaget 
utgör den största delen av koncernens verksamhet.
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Långsiktig hållbar utveckling

APL ska vara ett hållbart företag med strategiska mål 
för att vidareutvecklas och agera föredömligt och 
transparent. Styrelse och ledning arbetar aktivt med 
en strategi för att APL ska bidra till målen inom FNs 
Agenda 2030 och regeringens initiativ Fossilfritt 
Sverige 2030. 

Genom en kontinuerlig och öppen dialog med våra 
intressenter säkerställer vi att vi agerar enligt direktiv, 
krav och förväntningar. Utifrån intressentdialogerna 
gör vi sedan en väsentlighetsanalys för att identifiera 
påverkan på våra fokusområden. APLs lednings- 
system ger struktur i arbetet med målstyrning och 
uppföljning av aktiviteter och fokusområden.

Utifrån ägarens förväntningar på APL som statligt 
bolag och vårt uppdrag, utifrån våra intressenters 
förväntningar samt vår anslutning till t ex FNs Global 
Compact och Fossilfritt Sverige och våra egna 
ambitioner, har APL valt att prioritera fem av de 
sjutton globala hållbarhetsmålen:

• God hälsa och välbefinnande (mål 3)
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

(mål 8)
• Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
• Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
• Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)

För att möta dessa mål med siktet på 2030, har 
APL formulerat följande fyra strategiska mål för 
hållbart företagande:

1. Utveckla och tillhandahålla ett kvalitetssäkrat och 
medicinskt ändamålsenligt sortiment av individ- 
anpassade extemporeläkemedel (mål 3).

2. Skapa tillväxt och ökad produktivitet samt vara en 
attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt vidare- 
utvecklar våra medarbetares kompetens i en 
jämställd miljö som främjar mångfald (mål 8).

3. Minska nyttjande av fossila energikällor och 
logistiktjänster samt minimera resursanvändning 
och utsläpp vid vår produktion (mål 3, 12, 13).

4. Aktivt säkerställa att medarbetare och leverantörer 
efterlever APLs uppförandekod och aktivt värnar 
mänskliga rättigheter med nolltolerans mot  
korruption och mutor (mål 8, 16).
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Utfall och status kopplat till APLs fyra strategiska 
mål för hållbart företagande

APL genomför medarbetarundersökningar regelbundet 
och avsätter tid för arbete med handlingsplaner och 
förbättringsarbete. Utfallet visar att engagmangs- 
index är oförändrat och ledarskapsindex har ökat 
men är inte i nivå med vårt mål. Vi har haft en  
omställningsperiod som påverkar utfallet.

Sjukfrånvaron upplevs som relativt hög och nya 
rutiner för sjukfrånvaro- och rehabilitering har ut- 
arbetats under våren i syfte att åstadkomma tidigare 
insatser och en tydligare vägledning för personal- 
ansvariga chefer. Vi har också upphandlat en ny 
samarbetspartner för företagshälsovård för stöd  
med rehabiliterande och förebyggande insatser. 

APLs totala energiförbrukning har ökat med 3,6 
procent i förhållande till samma period föregående år. 
Elförbrukningen visar fortsatt nedgång med 2,4 
procent. Fjärrvärme ökar med 16,4 procent bl.a. 
beroende på lägre medeltemperatur. Vi har genomfört 
en energikartläggning för vår produktionsanläggning i 
Stockholm och påbörjat arbetet med åtgärder.  
Vi ligger i linje med vårt måltal för indirekt utsläpp av 
koldioxid som uppgår till -5 procent för helåret. Alla 
fjärrvärmeleverantörer visar förbättrade miljödata. 
Tjänsteresandet minskar och vi arbetar för att våra 
leverantörer av logistiktjänster ska kunna avrapportera 
utsläpp av koldioxid mer frekvent. Vårt mål är att 

minst 50 procent av vårt avfall ska gå till återvinning 
och i dagsläget ligger vi i linje med den ambitionen. 

APL har en bred tjänsteportfölj och vi arbetar med 
ett stort antal leverantörer av t ex insatsmaterial, 
instrument/utrustning och tjänster. För att säkerställa 
kvalitet i hela värdekedjan utvärderas våra leverantörer 
för att säkerställa att de uppfyller APLs krav på t ex 
kvalitet och etik. Ett antal leverantörer som levererar 
insatsmaterial har identifierats som potentiella 
riskleverantörer men antalet minskar och ligger  
i nivå med måltalet på max 3 procent tack vare en 
målmedveten och effektiviserad arbetsprocess. När 
det gäller uppfyllande av grundläggande krav rörande 
mänskliga rättigheter kan vi se att våra leverantörer 
ligger på en bra nivå.

APL arbetar utifrån fastställda och kommunicerade 
etiska riktlinjer och en uppförandekod (Code of 
Conduct). Vi accepterar inte någon form av korruption 
i våra affärer eller transaktioner. Vi har tecknat avtal 
om en extern visselblåsartjänst. Inga juridiska åtgär-
der har vidtagits mot APL under perioden.

APLs verksamhet skall bedrivas i rättvis konkurrens 
och på ett sådant sätt att myndighetskrav och  
regelverk för tillverkning och kontroll uppfylls, d.v.s.  
enligt gällande branschpraxis och lagstiftning. Inga 
disciplinära åtgärder har ålagts APL för brott mot 
lagar och bestämmelser.
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Kommande rapporter 
Bokslutskommuniké Q4 2018, 15 februari 2019 
Års- och hållbarhetsredovisning 2018, 31 mars 2019 
Mer information om APL finns på www.apl.se

Organisationsnummer: 
Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Org. nr 556758-1805

Kontakta gärna: 
Eva Sjökvist Saers, VD 
Tel: 010-447 96 10 
eva.sjokvistsaers@apl.se

Ulrika Königsson, CFO 
Tel: 010- 447 96 19 
ulrika.konigsson@apl.se

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 10 augusti 2018

Johan Assarsson Malin Forkman  Britt Hansson
Ordförande  Ledamot Ledamot 

Eugen Steiner  Ulf Tossman  Susann Danielsson
Ledamot Ledamot  Arbetstagarrepresentant

 Eva Sjökvist Saers
 Verkställande direktör
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Till styrelsen i Apotek Produktion och Laboratorier AB 
Org. nr 556758-1805

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade 
delårsrapporten för Apotek Produktion & Laboratorier 
AB per den 30 juni 2018 och den sexmånadersperiod 
som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårs-
rapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning 
och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 
med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 
En översiktlig granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 
en annan inriktning och en betydligt mindre omfatt-

ning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt 
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har.

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den bifogade delårsrapporten 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3). 

Stockholm den 13 augusti 2018

KPMG AB

 
Ingrid Hornberg Román 
Auktoriserad revisor 

Granskningsrapport
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tusentals kr 30 juni 2018 30 juni 2017 Helår 2017

Immateriella anläggningstillgångar 34 136 40 293 37 056

Materiella anläggningstillgångar 304 127 264 850 266 585

Finansiella anläggningsttillgångar 5 139 4 563 4 013

Varulager 148 950 157 091 148 578

Kundfordringar 210 587 194 647 200 816

Övriga kortfristiga fordringar 28 583 46 248 32 356

Kassa och bank 6 208 194 22 232

Summa tillgångar 737 730 707 886 711 636

Eget kapital 158 955 211 958 193 423

Avsättningar 19 864 9 384 14 196

Långfristiga skulder till kreditinstitut 290 000 100 000 290 000

Kortfristiga skulder 268 911 386 544 214 017

Summa eget kapital och skulder 737 730 707 886 711 636

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Jan-jun 2018 Jan-jun 2017 Helår 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -12 329 -272 2 786

Förändring av rörelsekapital -17 820 -10 894 -5 853

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 149 -11 166 -3 067

Kassaflöde från investeringsverksamheten -52 668 -15 472 -26 212

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66 344 26 729 51 195

Periodens kassaflöde -16 473 91 21 916

Likvida medel vid periodens början 22 232 103 103

Kursdifferens i likvida medel 449 - 213

Likvida medel vid periodens slut 6 208 194 22 232

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag1

Belopp i tusentals kr 30 juni 2018 30 juni 2017 Helår 2017

Eget kapital vid årets ingång 193 423 218 760 218 760

Periodens resultat -34 468 -6 802 -25 337

Eget kapital vid periodens utgång 158 955 211 958 193 423

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tusentals kr Jan-jun 2018 Jan-jun 2017 Helår 2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 782 442 692 178 1 433 218

Kostnad för sålda varor -758 396 -648 690 -1 352 746

Bruttoresultat 24 046 43 488 80 472

Försäljningskostnader -6 417 -5 944 -11 112

Administrationskostnader -49 572 -45 968 -98 584

Övriga rörelseintäkter 1 450 527 4 409

Övriga rörelsekostnader -4 104 -265 -797

Rörelseresultat -34 597 -8 162 -25 612

Finansnetto -1 381 -557 -1 985

Resultat före skatt -35 978 -8 719 -27 597

Skatt på periodens resultat 1 510 1 918 2 260

Resultat efter skatt -34 468 -6 801 -25 337

Finansiella rapporter
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i tusentals kr Jan-jun 2018 Jan-jun 2017 Helår 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 780 596 690 101 1 431 459

Kostnad för sålda varor -758 810 -653 971 -1 365 359

Bruttoresultat 21 786 36 130 66 100

Försäljningskostnader -6 417 -5 944 -11 112

Administrationskostnader -49 379 -45 667 -95 855

Övriga rörelseintäkter 1 450 527 1 396

Övriga rörelsekostnader -4 104 -265 -749

Rörelseresultat -36 664 -15 219 -40 220

Finansnetto -929 -367 -1 528

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -37 593 -15 586 -41 748

Bokslutsdispositioner - - 15 737

Resultat före skatt -37 593 -15 586 -26 011

Skatt på periodens resultat 1 280 1 918 1 308

Resultat efter skatt -36 313 -13 668 -24 703

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tusentals kr 30 juni 2018 30 juni 2017 Helår 2017

Immateriella anläggningstillgångar 33 652 40 293 37 056

Materiella anläggningstillgångar 105 983 81 322 89 100

Aktier i dotterbolag 79 897 79 897 79 897

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 1

Uppskjuten skattefordran 2 588 1 918 1 308

Andra långfristiga fordringar 18 - -

Varulager 148 950 157 091 148 578

Kundfodringar 210 781 197 227 200 838

Fordringar hos koncernföretag - 22 175 34 820

Övriga kortfristiga fordringar 22 637 38 042 27 499

Kassa och bank 6 085 144 22 183

Summa tillgångar 610 592 618 110 641 280

Eget kapital 105 592 152 945 141 905

Obeskattade reserver 28 878 31 970 28 878

Övriga avsättningar 12 095 321 6 025

Långfristiga skulder till kreditinstitut 190 000 - 190 000

Skulder till koncernföretag 24 863 72 334 86 554

Övriga kortfristiga skulder 249 164 360 540 187 918

Summa eget kapital och skulder 610 592 618 110 641 280
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Noter Definitioner

Väsentliga redovisningsprinciper  
Koncernen och Moderbolaget

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med års- 
redovisningslagens kapitel 9 Delårsrapport och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). För koncernen och moder- 
bolaget har samma redovisningsprinciper och beräknings-
grunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Avfall till återvinning 
Avfall som går till materialåtervinning exklusive värmeåtervinning 

Bruttovinst 
Nettoomsättning av tjänster och handelsvaror minus värdet för sålda tjänster  
och handelsvaror.

Bruttovinstmarginal 
Nettoomsättning av tjänster och handelsvaror minus värdet för sålda tjänster  
och handelsvaror i procent av nettoomsättningen.

CDMO 
Kontraktstillverkare, Contract Development & Manufacturing Organisation

Extemporeläkemedel 
Ett läkemedel som inte finns kommersiellt tillgängligt men som behövs för vissa patienter 
inom sjukvården. Specialtillverkat utifrån förskrivarens bedömning av patientens behov.

Indirekta utsläpp 
Utsläpp som orsakas av en organisations aktiviteter, men från en utsläppskälla som inte 
ägs eller kontrolleras av organisationen själv. 

Medeltal anställda 
Beräknas enligt bokföringsnämndens rekommendation K3 och BFNAR 2006:11.

Räntabilitet på eget kapital 
Årets resultat i förhållande till eget kapital inklusive avsättningar.

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Särläkemedel 
Ett läkemedel som har utvecklats speciellt för att behandla en sällsynt sjukdom.
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