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Delårsrapport januari – juni 2017

Väsentliga händelser under perioden januari–juni 2017

•  Den totala omsättningen ökade med 37,2 mkr till 692,2 mkr (655,0) jämfört med 
samma period föregående år

•  Försäljningen, exklusive läkemedel till beredningar i landstingsaffärerna, uppgick 
till 350,7 mkr (355,3) vilket innebär en minskning med 4,6 mkr (-1,3 %) jämfört 
med föregående år och -1,6 % jämfört med mål 

•  Rörelseresultatet blev -8,2 mkr (-3,2) p.g.a. lägre försäljning exklusive läkemedel 
i kombination med lägre bruttovinstmarginal

•  Avtalen för beredning av läkemedel till sjukvården i SLL, VGR och Region 
Halland har förlängts 

•  APL fick avslag på begäran om överprövning av tilldelningsbeslut för beredning till 
sjukvården i SLL för kommande avtalsperiod 

•  Ett nytt affärssystem implementerades under slutet av föregående år och 
vidareutveckling och effektivisering av APLs processer pågår

• Arbetet med att konsolidera den storskaliga produktionen till tre enheter pågår

Väsentliga händelser efter periodbokslutet

•  Åklagarmyndigheten har beslutat att lägga ner förundersökningen rörande 
arbetsplatsolyckan på APL i Umeå som inträffade i februari 2016.

Nyckeltal Jan–juni 2017 Jan–juni 2016 Helår 2016

Nettoomsättning, mkr 692,2 655,0 1 301,1

Rörelseresultat, mkr -8,2 -3,2 1,9

Resultat efter skatt, mkr -6,8 -3,7 0,1

Kassaflöde, mkr 0,1 -0,3 -1,3

Bruttovinstmarginal % 6,3 7,4 7,4

Soliditet % 29,9 35,3 33,7

Räntabilitet på eget kapital Negativt Negativt 0,1%

Indirekta utsläpp av koldioxid, ton 219,4 221,6 389,0

Andel avfall till återvinning % 44 43 44

Medelantal anställda, st 499 458 481



3

Långsiktigt värdeskapande 
– nu och i framtiden 
Vi på APL är stolta över vårt uppdrag – att utveckla, 
tillverka och tillhandahålla ett medicinskt ändamåls-
enligt sortiment av individanpassade extempore-
läkemedel till personer med särskilda behov. Ett uppdrag 
som har sin utmaning i sin bredd och med de förutsätt-
ningar som finns för tillhandahållandet av denna typ av 
läkemedel. Tillgång till kvalitetssäkrad läkemedels-
substans i små kvantiteter, hjälpämnen och andra 
insats- och förpackningsmaterial kan många gånger 
vara utmanande. Samtidigt förstår vi hur viktig 
tillgången av dessa läkemedel är genom vår dialog 
med förskrivare, vården och apotek. 

Att ständigt ha fokus på att skapa värde för kunder 
och intressenter är avgörande för en långsiktig, 
hållbar utveckling av ett företag. Det är viktigt att 
kontinuerligt föra en dialog med intressenterna för 
att säkerställa att företaget tillhandahåller ett relevant 
utbud av tjänster som kontinuerligt vidareutvecklas 
och att företagets agerande möter intressenternas krav 
och förväntningar. APL tillhandahåller ett medicinskt 
ändamålsenligt sortiment av viktiga läkemedel genom 
vårt samhällsuppdrag. APL bidrar också aktivt till 
utveckling av nya läkemedel samt kontraktstillverkar 
läkemedel till kliniska prövningar och försäljning 
genom våra tjänster till företag inom Life science. 

Inom APL pågår flera initiativ för att stärka vår långsiktiga 
leveransförmåga och konkurrenskraft och vi investerar 
i uppgradering av våra lokaler, processer och kompetens. 
APLs nya affärssystem implementerades i slutet av 
2016 och under 2017 pågår ett omfattande arbete 
med att vidareutveckla effektiva flöden. Vi genomför 

också en konsolidering av vår storskaliga produktion 
och vår omfattande materialhantering. Under det 
första halvåret har vi haft en del utmaningar för vissa 
av våra tjänster med lägre servicegrad än vad vi 
normalt erbjuder våra kunder. Något som vi fokuserat 
arbetar med för att åtgärda och förebygga.

Den totala nettoomsättningen ökade med 5,7 % 
under det första halvåret. Nettoomsättningen, 
exklusive försäljning av läkemedel till beredningar i 
landstingsaffärerna, för APLs tjänster inom Vård & 
Apotek och Life science minskade med 2,0 %. 
Under perioden låg försäljningen av tjänster inom 
Vård på samma nivå som 2016 medan försäljning av 
tjänster inom Apotek var något lägre. Under det första 
halvåret har vi haft en lägre försäljning av kontrakts-
tillverkning jämfört med föregående år, medan vi haft 
en högre försäljning av tjänsten utveckling och 
tillverkning av kliniskt prövningsmaterial.

Rörelseresultatet för perioden ligger på – 8,2 mkr 
vilket är 3,9 mkr sämre än målet. Det beror delvis på 
lägre försäljning exkl. läkemedel, men också på ett 
högre kostnadsläge med anledning av anpassning av 
processer till nytt affärssystem, underhåll av APLs 
fastigheter och förberedelser för konsolidering av 
APLs storskaliga verksamhet.

Avtalen med beredningstjänsterna i landstingsaffärerna 
med Stockholms läns landsting (SLL), Västra Götalands-
regionen (VGR) och Region Halland förlängdes under 
perioden, vilket är mycket positivt. SLL gick under 
2016 ut med upphandling av försörjningstjänster. 

APL överprövade tilldelningsbeslutet som kom i 
början av 2017, där annan aktör tilldelades berednings-
tjänsten från 2018. Förvaltningsrätten avslog APLs 
begäran, vilket innebär att beredningstjänsten går 
över till annan aktör från september 2018. APLs 
årliga omsättning för denna affär, inklusive läkemedel 
till beredningar, uppgår till cirka 360 mkr.

Under hösten 2017 fortsätter vidareutvecklingen av 
våra tjänster och verksamhet för en fortsatt stark 
position som ledande nationellt kompetenscenter för 
extemporeläkemedel och en konkurrenskraftig 
partner till företag inom Life science med våra 
utvecklings- och tillverkningstjänster. Varmt tack till 
ägaren, kunder och intressenter för ert förtroende och 
till ledare och medarbetare inom APL för er kompetens 
och engagemang! 

Eva Sjökvist Saers 
VD
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Allmänt om verksamheten

APL är en av Europas största tillverkare av extempore-
läkemedel. APL är en ledande kontraktstillverkare 
inom Life science i Skandinavien och etablerad 
partner för tjänster och produkter till apotek och 
landsting. Antalet anställda uppgår till 600 (579) och 
medelantal anställda till 499 (458). Verksamheten 
bedrivs vid fyra produktionsanläggningar; Umeå, 
Stockholm, Göteborg och Malmö samt vid sju 
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 % 
samt räntabilitet på eget kapital överstigande 8 % per år. 

APL bedriver värdeskapande verksamhet 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), myndigheter 
och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett 
medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat 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 extemporeläkemedel 
och lagerberedningar finns lättillgänglig, att beställ-
ningsrutiner 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 2017 uppgick koncernens 
nettoomsättning till 692,2 mkr (655,0). I denna 
nettoomsättning ingår försäljning av läkemedel som 
ingår i beredningstjänsten till landsting och som säljs 
till nettopris till landstingen enligt avtal. Exkluderas 
denna läkemedelsförsäljning uppgick nettoomsättningen 
för perioden januari–juni till 350,7 mkr (355,3) vilket 
innebar en minskning med 4,6 mkr eller 1,3 % jämfört 
med samma period 2016. För affärsområde Vård & 
Apotek låg omsättningen på ungefär samma nivå 
som 2016. För affärsområde Life science minskade 
omsättningen med 5 %. Orsaken är att kontrakts-
tillverkningen uppvisar en något lägre försäljning 
bl.a. beroende på att en del mindre lönsamma avtal 
sagts upp samt förseningar i installation av utrustning 
i ett större kontraktstillverkningsuppdrag.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8,2 (-3,2) mkr, 
vilket är 5,0 mkr lägre än motsvarande period 2016. 
Jämförelsestörande poster ingår med -2 (-15) mkr, 
som är hänförligt till överenskommelser med personer 
som lämnat företaget. Bruttovinstmarginalen sjönk 
och omkostnaderna ökade vilket bl.a. beror på ökade 
personalkostnader inom framförallt storskalig produktion 
för att säkerställa framtida volymtillväxt, förberedelser 

inför APLs konsolidering av storskalig tillverkning, 
uppgradering av IT-infrastruktur, anpassning av 
processer till nytt affärssystem samt ökat underhåll 
av APLs fastigheter.

Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt uppgick till -6,8 mkr (-3,7 mkr).

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under perioden till -11,2 mkr (-5,3). Från investerings-
verksamheten uppgick flödet till -15,5 mkr (-37,8). 
Kassaflödet från den finansiella verksamheten 
uppgick till 26,7 mkr (42,8). Lager och kundfordringar 
har ökat till följd av volym-tillväxt vilket har kompenserats 
genom ökad kortfristig skuldsättning och höjd 
Checkräkningskredit i avvaktan på långsiktig 
finansieringslösning.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier 
AB uppgick under perioden till 690,1 mkr (654,3). 
Rörelseresultatet uppgick till -15,2 mkr (-9,9). Resultat 
efter skatt uppgick till -13,7 mkr (-10,4).

För övriga kommentarer hänvisas till de kommentarer 
som finns under rubrik ”Koncernen” där moderbolaget 
utgör den största delen av koncernens verksamhet.
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Miljöpåverkan 
Den totala energiförbrukningen har ökat med 6,5 % 
i förhållande till samma period föregående år. Första 
stora energikartläggningen för en av våra anläggningar 
är genomförd (Malmö) och åtgärderna i den framtagna 
energiplanen har påbörjats. Totala koldioxidutsläppet 
visar fortsatt nedgång där tjänsteresor för första 
gången sedan 2014 visar en tydlig nedgång med 
cirka 30 %. Även våra transporter visar en fortsatt 
nedgång med minskat utsläpp på cirka 15 %. Ökad 
kommunikation internt och externt kring APLs mål har 
påverkat utfallet. Andel avfall som går till återvinning 
ligger fortsatt på cirka 44 %. Under hösten planeras 
inventering av det avfall som går till förbränning för att 
hitta ev. avfallsfraktioner som kan återvinnas bättre 
materialmässigt.

Anställningsförhållande och arbetsvillkor 
APL genomför periodiskt medarbetarundersökningar 
och utfallet diskuteras i verksamheten och aktiviteter 
genomförs. Utfallet av dessa medarbetarunder-
sökningar visar att index för arbetsklimat, medarbetar-
engagemang och ledarskap generellt ligger på en 
bra nivå samtidigt som utfallet också visar på 
förbättringsområden. 

Sjukfrånvaron upplevs som relativt hög och nya rutiner 
för sjukfrånvaro- och rehabilitering har utarbetats under 
våren i syfte att åstadkomma tidigare insatser och en 
tydligare vägledning för personalansvariga chefer. 

APL ska vara ett långsiktigt hållbart företag med 
strategiska mål för att vidareutvecklas och agera 
föredömligt och transparent. Styrelsen och ledningen 
arbetar aktivt med en strategi som ska säkerställa att 
APL aktivt bidrar och arbetar med initiativ för att bidra 
till uppställda mål inom FNs Agenda 2030 och 
regeringens initiativ med ett fossilfritt Sverige 2030. 

APLs utvecklingsarbete bedrivs inom fem strategiska 
fokusområden – lönsam tillväxt, kundnära tjänste-
utveckling, effektiva flöden, kvalitet i hela värdekedjan 
och vinnande företagskultur. Samtliga initiativ och 
aktiviteter som genomförs ska visa på tydlig framdrift 
inom minst två av dessa områden för att genomföras. 

APL har många intressenter och genom en kontinuerlig 
och öppen dialog med våra intressenter säkerställs 
att APL agerar enligt direktiv, krav och förväntningar. 
APL arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska 
miljöbelastningen och öka effekten i värdekedjan. 

Utifrån intressentdialoger genomförs väsentlighets-
analyser och påverkan på våra fokusområden 
identifieras. APLs ledningssystem ger struktur i det 
arbetet där vi sätter mål, genomför aktiviteter och 
följer upp utifrån APL strategiska fokusområden.

Långsiktig hållbar utveckling
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Upphandling av företagshälsovård är initierad med syfte 
att vitalisera och förstärka samarbetet för att uppnå 
positiva effekter av rehabiliterande och förebyggande 
insatser. Det hälsofrämjande arbetet har stärkts genom 
inrättandet av ett APL-gemensamt friskvårdsråd, vilket 
består av platschef på respektive ort, deltagare från 
lokala friskvårdsgrupper och HR-chef. Vid sidan av 
lokala initiativ genomför APL övergripande friskvårds-
aktiviteter i friskvårdsgruppernas regi. 

APLs lokala avtal för flexibel arbetstid och ledighet på 
klämdagar har varit gällande från 2016 och en utvärde-
ring planeras för genomförande under hösten 2017. 

Under februari 2016 inträffade en allvarlig arbets-
platsolycka med dödlig utgång vid APLs anläggning 
i Umeå. Åklagarmyndigheten har beslutat att lägga 
ner förundersökningen.

Mänskliga rättigheter 
Med APLs breda tjänsteportfölj arbetar vi med ett 
stort antal leverantörer av t.ex. insatsmaterial, 
instrument/utrustning och tjänster. Flera av dessa 
leverantörer har APL en lång relation med samtidigt 
som nya tillkommer. För att säkerställa kvalitet i hela 
värdekedjan utvärderas APLs leverantörer för att 
säkerställa att de uppfyller APLs ställda krav på t.ex. 
kvalitet och etik. Ett antal av APLs leverantörer som 
levererar insatsmaterial har identifierats som potentiella 
riskleverantörer. Antalet riskleverantörer minskar dock 
tack vare en målmedveten och effektiviserad arbets-

process, bland annat tillämpas ett självutvärderings-
förfarande för alla större leverantörer. Svarsfrekvens 
och resultat visar på en bra nivå på uppfyllande av 
grundläggande krav avseende mänskliga rättigheter. 

Organisationens roll i samhället 
APL arbetar utifrån fastställda och kommunicerade 
etiska riktlinjer och etablerad uppförandekod (Code 
of Conduct). APL har högt ställda etiska krav och 
accepterar inte någon form av korruption i våra affärer 
eller transaktioner. APLs verksamhet ska bedrivas i 
rättvis konkurrens och enligt gällande lagstiftning. 
APL har under våren fastställt en skattepolicy som 
innebär att APL skall ha en hög skattemoral och 
hantera skatterisker och skattekostnader på ett sätt 
som överensstämmer med gällande myndighetskrav 
och ägarens långsiktiga intressen. 

Inga juridiska åtgärder har vidtagits mot APL 
under perioden.

Produktansvar 
APLs verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att 
myndighetskrav och regelverk för tillverkning och 
kontroll uppfylls och enligt gällande branschpraxis.

Inga disciplinära åtgärder har ålagts APL för brott 
mot lagar och bestämmelser.
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Kommande rapporter 
Bokslutskommuniké Q4 2017, 15 februari 2018  
Årsredovisning 2017, 30 mars 2018 
Mer information om APL finns på www.apl.se

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

Org. nr 556758-1805

Ronny Nilsson, tf CFO 
Tel: 010-496 86 66 
ronny.nilsson@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 11 augusti 2017

Johan Assarsson Malin Forkman  Britt Hansson
Ordförande  Ledamot Ledamot 

Eugen Steiner  Ulf Tossman  Eva Sjökvist Saers
Ledamot Ledamot  Verkställande direktör

Susann Danielsson Daniela Renner
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant
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Till styrelsen i Apotek Produktion och Laboratorier AB 
Org. nr 556758-1805

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade 
delårsrapport för Apotek Produktion och Laboratorier 
AB per den 30 juni 2017 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 
2007:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport 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 förfrågningar, 
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 omfattning 
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 2007:1. 

Stockholm den 14 augusti 2017

KPMG AB

 
Ingrid Hornberg Roman 
Auktoriserad revisor 

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport 
upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tusentals kr 30 juni 2017 30 juni 2016 Helår 2016

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 40 293 30 562 43 408

Materiella anläggningstillgångar 264 850 255 370 261 569

Finansiella anläggningstillgångar 4 563 2 459 2 645

Summa anläggningstillgångar 309 706 288 391 307 622

Omsättningstillgångar

Varulager 157 091 121 602 133 916

Kundfordringar 194 647 177 016 182 099

Övriga kortfristiga fordringar 46 247 21 086 25 856

Likvida medel 194 1 133 103

Summa omsättningstillgångar 398 179 320 837 341 974

Summa tillgångar 707 886 609 228 649 596

Eget kapital 211 958 214 920 218 760

Övriga avsättningar 9 384 6 000 12 040

Långfristiga skulder 100 000 108 485 100 000

Kortfristiga skulder 386 544 279 823 318 796

Summa eget kapital och skulder 707 886 609 228 649 596

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Jan–juni 2017 Jan–juni 2016 Helår 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -272 9 093 25 378

Förändring av rörelsekapital -10 894 -14 424 -31 974

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 166 -5 331 -6 596

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 472 -37 806 -69 475

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 729 42 835 74 739

Periodens kassaflöde 91 -302 -1 332

Likvida medel vid periodens början 103 1 435 1 435

Likvida medel vid periodens slut 194 1 133 103

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag1

Belopp i tusentals kr 30 juni 2017 30 juni 2016 Helår 2016

Eget kapital vid årets ingång 218 760 218 631 218 631

Periodens resultat -6 802 -3 712 129

Eget kapital vid periodens utgång 211 958 214 919 218 760

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

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tusentals kr Jan–juni 2017 Jan–juni 2016 Helår 2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 692 178 654 996 1 301 052

Kostnad för sålda varor -648 690 -606 699 -1 205 383

Bruttoresultat 43 488 48 297 95 669

Försäljningskostnader -5 944 -6 384 -11 953

Administrationskostnader -45 968 -48 060 -86 901

Övriga rörelseintäkter 527 3 242 5 945

Övriga rörelsekostnader -265 -273 -876

Rörelseresultat -8 163 -3 178 1 884

Finansnetto -557 -658 -1 488

Resultat före skatt -8 720 -3 836 396

Skatt 1 918 124 -267

Periodens resultat -6 802 -3 712 129

Finansiella rapporter
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i tusentals kr Jan–juni 2017 Jan–juni 2016 Helår 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 690 101 654 297 1 299 985

Kostnad för sålda varor -653 971 -612 769 -1 216 790

Bruttoresultat 36 130 41 528 83 195

Försäljningskostnader -5 944 -6 384 -11 953

Administrationskostnader -45 667 -48 042 -86 830

Övriga rörelseintäkter 527 3 242 5 945

Övriga rörelsekostnader -265 -273 -876

Rörelseresultat -15 219 -9 929 -10 519

 

Finansiellt netto -367 -430 -1 031

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -15 586 -10 359 -11 550

Bokslutsdispositioner 0 0 10 973

Resultat före skatt -15 586 -10 359 -577

Skatt 1 918 0 0

Periodens resultat -13 668 -10 359 -577

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tusentals kr 30 juni 2017 30 juni 2016 Helår 2016

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 40 293 30 562 43 408

Materiella anläggningstillgångar 81 322 68 817 78 866

Aktier i dotterbolag 79 897 79 897 79 897

Aktie i intressebolag 1 1 1

Uppskjuten skattefordran 1 918 0 0

Summa anläggningstillgångar 203 431 179 277 202 172

Omsättningstillgångar

Varulager 157 091 121 602 133 916

Kundfordringar 197 227 173 678 181 787

Kortfristiga fordringar koncernföretag 22 175 5 179 0

Övriga kortfristiga fordringar 38 042 20 249 46 373

Likvida medel 144 1 099 103

Summa omsättningstillgångar 414 679 321 807 362 179

Summa tillgångar 618 110 501 084 564 351

Eget kapital 152 945 156 826 166 609

Obeskattade reserver 31 970 26 642 31 970

Övriga avsättningar 321 6 000 2 977

Kortfristiga skulder till koncernföretag 72 334 51 671 63 725

Kortfristiga skulder 360 540 259 945 299 070

Summa eget kapital och skulder 618 110 501 084 564 351
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Noter Definitioner

Väsentliga redovisningsprinciper Koncernen och Moderbolaget

Denna delårsrapport i sammandrag har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 
9 kapitel, Delårsrapport och BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. För koncernen 
och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

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.

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

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

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

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.
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