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Väsentliga händelser under 2018

• Tidigare VD, Eva Sjökvist Saers, lämnade APL vid årsskiftet och Ulf Skough,
chef Marknad, har utsetts som tillförordnad VD.

• Rörelseresultatet för helåret uppgick till -79 mkr, en försämring med -53 mkr
jämfört med helåret 2017.

• Under hösten har APLs avtal med SLL för beredning av läkemedel avvecklats
och lämnats över till en ny leverantör. Helårseffekten av den tappade intäkten
för affären uppgår till cirka 450 mkr.

• Det negativa rörelseresultatet i kombination med fortsatt stora investeringar i
verksamheten som finansieras med lånade medel har resulterat i en försämrad
soliditet för året (16 procent). Likviditetsprognoser framåt, inkluderande kortfristiga
lån, visar att ytterligare finansiering behöver tillföras under 2019.

• Den totala omsättningen under perioden uppgick till 691 mkr vilket är en minskning
med 50 mkr (-7 procent). Den minskade omsättningen är främst drivet av
avvecklingen av avtalet med SLL.

• 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.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -45 mkr vilket är en försämring med 28 mkr
jämfört med samma period föregående år. Resultatförsämringen förklaras främst
av en lägre bruttovinst till följd av sjunkande i försäljning i kombination med kostnader för avsättning personal samt projektomkostnader.

Händelser efter balansdagen
• Regeringen fattade i början av januari 2019 beslut om ett första kapitaltillskott till
APL. Det ovillkorade aktieägartillskottet om 60 mkr utbetaldes per den 14 januari
till APL. Utöver detta så pågår en fortsatt dialog mellan APL och ägaren kring
omfattningen och utformningen av finansiering av APLs samhällsuppdrag på kort
och lång sikt.

• Styrelsen har initierat en genomlysning av APLs verksamhet med syfte att utarbeta
ett beslutsunderlag till APLs långsiktiga strategi. Genomlysningen visar att APLs
samhällsuppdrag går med betydande underskott och att det finns stora investeringsbehov för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet.
• Under hösten har ägaren tillsatt en utredning för att utreda behovet av finansiering
av APLs samhällsuppdrag. Även denna genomlysning pekade på ett betydande
underskott för samhällsuppdraget och ett behov av att se över extemporetaxan
som styr ersättningen för APLs samhällsuppdrag.

Nyckeltal

• APL genomför betydande investeringar vid anläggningen i Malmö med syfte att
konsolidera och flytta materialhanteringen och storskalig produktion från Göteborg
till Malmö. Projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

Jul–dec 2018

Jul–dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

Nettoomsättning, mkr

691

741

1 473

1 433

Rörelseresultat, mkr

-45

-17

-79

-26

Resultat efter skatt, mkr

-46

-19

-80

-25

-4

22

-21

22

1

5

2

6

Kassaflöde, mkr
Bruttovinstmarginal %
Soliditet %
Räntabilitet på eget kapital %

2

16

27

16

27

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

VD-ord
APL har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag att
förse svensk vård med extemporeläkemedel för
patienter med särskilda behov. Samhällsuppdraget
gäller tillsvidare och innebär en tillhandahållande
skyldighet, som är utmanande med de förutsättningar
som gäller.
Under 2018 har den Nya Apoteksmarknadsutredningen
(SOU 2018:53) avgivit sitt betänkande och två
oberoende genomlysningar av APL har genomförts.
Nya Apoteksmarknadsutredningens uppdrag relaterat
till extemporemarknaden var t ex att se över marknaden
och regelverket för extemporeläkemedel och analysera
ändamålsenligheten i nuvarande struktur.
Utredningen konstaterar att extemporeläkemedel
och lagerberedningar fyller en viktig funktion inom
hälso- och sjukvården och att det finns ett fortsatt
behov samt att den svenska modellen för att tillgodose
dessa behov är ändamålsenlig. Utredningen ansåg
vidare att de särskilda förutsättningar som gäller för
tillverkning av extemporeläkemedel och lagerberedningar
motiverar att APL har ett fortsatt särskilt beslutat
samhällsuppdrag.
Utredningen angav att det finns ett behov av uppdragsmål för APL för att bl a tydliggöra kostnaden för utförandet
av samhällsuppdraget. Utredningen anser att APLs
ekonomiska mål bör ses över för att säkerställa att de är
satta med hänsyn tagen till kostnaden för det särskilt
beslutade samhällsuppdraget samt att överväga
behov av ägartillskott för att kunna göra nödvändiga
investeringar kopplade till samhällsuppdraget.

Styrelsen och ledningen genomförde under året en
genomlysning av APLs verksamhet för att utarbeta
ett beslutsunderlag till APLs långsiktiga strategi för
ökad kostnadseffektivitet och långsiktig lönsamhet.
Strategiarbetet fortgår men genomlysningen visade att
samhällsuppdraget går med ett betydande underskott
som inte kan åtgärdas med besparingar och effektiviseringar. Det finns även behov av återinvesteringar i
verksamheten för att långsiktigt säkerställa leverans.
Under hösten genomförde ägaren ett initiativ för att
utreda finansieringen av APLs samhällsuppdrag.
Även denna genomlysning pekade på ett betydande
underskott för samhällsuppdraget. Samhällsuppdragets
intäkter styrs av extemporetaxan, fastställd av TLV,
som inte ger täckning för de investeringar som krävs
samt antar skalfördelar som APL inte har. Ersättningsmodellen och extemporetaxan behöver därför ses
över. Regeringen fattade i början av januari beslut om
ett första kapitaltillskott för APL om 60 mkr och dialog
pågår om den långsiktiga finansieringen.
Under 2018 hade APL en total försäljning på 1,5
miljarder kronor, vilket är en ökning med 3 procent
jämfört med föregående år. Det var framförallt läkemedel
i landstingsaffärerna som ökade trots att uppdraget
från SLL för beredningstjänster till sjukvården gick
över till annan aktör under hösten. Rörelseresultatet
(EBIT) blev -79 mkr, en försämring med 53 mkr
jämfört med 2017.
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Det negativa rörelseresultatet i kombination med fortsatt
stora investeringsbehov medför att skuldsättningen har
ökat och soliditeten försämras. Vid årsskiftet uppgår
soliditeten till 16 procent.
Som ledande tillverkare av individanpassade
extemporeläkemedel och etablerad CDMO bidrar vi
aktivt såväl till svensk sjukvård som till utveckling av
nya läkemedel på uppdrag av våra Life Science
kunder. Under 2019 kommer APL att tillsammans
med styrelsen och ägaren att arbeta vidare på att
säkra den långsiktiga finansieringsmodellen för
APLs samhällsuppdrag.
Ulf Skough
VD

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.
Medelantalet anställda uppgår till 489. Verksamheten
bedrivs vid fyra produktionsanläggningar: Umeå,
Stockholm, Göteborg och Malmö samt vid sex
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 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 beställningsrutiner är enkla och användarvänliga samt att leverans
av extemporeläkemedel och lagerberedningar sker på
ett effektivt sätt enligt överenskomna leveranstider
APL bedriver verksamhet och värdeskapande i flera
olika kanaler vilka organiseras i två affärsområden:
affärsområde Vård & Apotek och affärsområde
Life Science. Strategin är att vara ledande tillverkare
av extemporeläkemedel och en lönsam CDMO i
Europa specialiserad på utveckling och tillverkning
med fokus på särläkemedel.
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Koncernen
Nettoomsättning
Under andra halvåret 2018 uppgick koncernens nettoomsättning till 691 mkr. I denna
nettoomsättning ingår försäljning av läkemedel som ingår i beredningstjänsten till
landsting med 352 mkr. Försäljningen av läkemedel minskade med 5 procent på
grund av avvecklingen av avtalet för beredningstjänster till SLL. Försäljningen
exklusive läkemedel uppgick för perioden juli - december till 339 mkr vilket innebar
en minskning med 9 procent jämfört med samma period 2017. Förutom den
minskade intäkten för beredningstjänster mot SLL så förklaras nedgången av
att vi har upphört med produktion och försäljning av julsortimentet.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden juli–december uppgick till -45 mkr, vilket var 28 mkr
lägre än motsvarande period 2017. Det försämrade resultatet är drivet av en lägre
bruttovinst p.g.a. lägre försäljning men även lägre bruttovinstmarginal, kostnader
för avsättning personal, ökade kostnader i samband med projekt samt generellt
något högre fastighets- och personalrelaterade omkostnader.
För helår 2018 uppgick rörelseresultatet till -79 mkr vilket var 53 mkr lägre än
föregående år. Det lägre resultatet förklaras av högre materialkostnader, ökade
kostnader i samband med projekt, avsättningar personal, utrangering av inventarier
samt generellt något högre fastighets- och personalrelaterade omkostnader.

Inom Vård & Apotek var omsättningsutvecklingen negativ under andra halvåret och
minskade med 25 mkr (-9 procent) till en omsättning på 242 mkr exklusive försäljning av
läkemedel som ingår i beredningstjänsten till landstingen. De två största anledningarna
till den minskade omsättningen var att vi avvecklade beredningstjänsten inom
Stockholms Läns landsting och att vi har upphört med produktion och försäljning
av julsortimentet till apotekskedjorna. Samtidigt har omsättningen av individuell och
lagerberedd extempore varit stabil. Affärsområde Life Science hade efter ett starkt
första halvår en svagare utveckling under andra halvåret och minskade försäljningen
med 10 mkr (-10 procent jämfört med andra halvåret 2017). Inflödet av nya uppdrag
som skall utföras kommande år var däremot starkt vilket innebär att tillväxten för
2019 ser positiv ut.

Under 2019 kommer arbetet med den långsiktiga strategin att fortsätta för att
säkerställa en långsiktig förbättring av lönsamheten.
Resultat efter skatt
Resultatet efter skatt för helår 2018 uppgick till -80 mkr (-25).
Kassaflöde
Kassaflödet under perioden juli–december uppgick till -4 mkr (+22). För helår uppgick
kassaflödet till -21 mkr (22). Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till -44 mkr men förbättras genom en minskning
av rörelsekapitalet med 48 mkr främst förklarat av lägre kundfordringar och varulager.
Netto uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 4 mkr (-3). Det har
skett omfattande investeringar i verksamheten, främst drivet av det pågående
investeringsprojektet i Malmö och kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick därför till -119 mkr (-26). Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick
till 94 mkr (51) och består av ökat utnyttjande av checkräkningskrediten under året.

För helår 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 473 mkr vilket innebar en ökning
med 3 procent jämfört med 2017, framförallt drivet av ökade intäkter från
läkemedelsförsäljningen inom landstingsavtalen mot VGR/RH och SLL.
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Investeringar
Totala investeringar under perioden januari–december uppgick till 119 mkr (57) och
avser främst investeringar i materiella anläggningstillgångar såsom anläggningar
och maskiner och utrustningar i siten i Malmö men även investeringar på siterna i
Umeå och Kungens Kurva.
Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet
Det egna kapitalet uppgick till 113 mkr vilket är en minskning jämfört med
föregående år motsvarande periodens resultat. Det negativa resultatet och ökad
skuldsättning har resulterat i lägre soliditet som uppgick till 16 procent (27 procent).
Räntabiliteten på eget kapital är, i likhet med föregående år, negativt.
Finansnetto uppgick till -3 mkr (-2).
Räntebärande nettoskuld exklusive utnyttjad checkkredit uppgick till 290 mkr, varav
100 mkr motsvarar lån till förvärv av fastigheterna där APL bedriver sin verksamhet
och resterande del, 190 mkr, avser lån för att finansiera pågående investeringar.
Limit på checkkrediten uppgår till 150 mkr och checkkrediten var per 31 december
utnyttjad med 94 mkr.
Risker och osäkerhetsfaktorer
APLs främsta risk är kopplat till finansieringen av verksamheten då APLs samhälls
uppdrag inte är lönsamt med nuvarande ersättningsmodell. Parallellt med utmaningar
i lönsamheten så finns det stora investeringsbehov i verksamheten som behöver
finansieras. Det pågår en dialog med regeringskansliet kring den långsiktiga
finansieringsmodellen för APL och ytterligare besked väntas senare i vår.
Tvister
Inga tvister med extern part föreligger.
Transaktioner med närstående parter
Bolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående parter.
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Långsiktig hållbar utveckling
Genom omvärldsanalys och dialog med våra intressenter
har vi tagit fram fem strategier som ska bidra till
hållbart företagande och vår vision: ”APL ska vara
marknadens mest attraktiva samarbetspartner och
arbetsplats för utveckling och tillverkning av extempore
och läkemedel”. Nedan kan ni följa utfallet för 2018
gällande vårt utvecklingsarbete.

5. TILLVÄXT OCH
LÖNSAMHET

1. KUNDNÄRA TJÄNSTEUTVECKLING

4. VINNANDE
FÖRETAGSKULTUR
2. EFFEKTIVA FLÖDEN

3. KVALITET I HELA
VÄRDEKEDJAN

Kundnära tjänsteutveckling
Vi har ett nära samarbete med kunder inom såväl
vård och apotek som inom Life Science. Denna
kunddialog följer vi upp genom en kundundersökning
där vi mäter Nöjd kund index (NKI). Under 2018
genomfördes denna undersökning där kunderna inom
vård och apotek visade på ett ännu bättre resultat än
förra mätningen 2016: NKI hade ökat från 75 till 77 på
en skala från 0-100. Ett sämre resultat visades dock
för kunderna inom Life Science, där NKI hade sjunkit
till 61 från 64 på en skala från 0–100.

Effektiva flöden
APLs indirekta utsläpp av koldioxid har minskat
13 procent och uppfyller målet -5 procent.
Utsläpp avseende fjärrvärme har minskat med
16 procent p.g.a. att fjärrvärmeleverantörerna visar
minskade utsläpp av koldioxid vid produktion av
fjärrvärme. Utsläpp via tjänsteresor har minskat med
19 procent p.g.a. färre flygresor. Målet för ökad andel
avfall som går till återvinning uppfyller vi inte p.g.a. en
ökad andel farligt avfall som en följd av ökade krav på
omhändertagande av farligt avfall i våra processer.
Måltalet ska därmed ses över.
Kvalitet i hela värdekedjan
Under året har vi genomfört energikartläggningar i
Umeå och Stockholm och därmed avslutas en total
energikartläggning av APLs verksamhet. Investeringsprojekt i våra anläggningar tar hänsyn till utfallet, men
det är för tidigt att se några effekter än, så utfallet
ligger på samma nivå som föregående år.
Kompetenshöjning inom arbetsmiljörätt och avvikelsehantering för chefer och medarbetare har visat på en
ökad inrapportering av avvikelser (+32 procent) samt
färre arbetsskador. Även dagliga möten med säkerhet
på agendan har påverkat utfallet.
APL är anslutna till FNs Global Compact där vi
förbundit oss att årligen avrapportera hur vi arbetar
med mänskliga rättigheter och antikorruption.
Vårt mål är att ständigt minska antalet riskleverantörer,
d.v.s. leverantörer från Asien som inte når upp till nivån
acceptabel leverantör i vår enkät (självutvärderingsprocess med svar som poängbedöms).
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Vinnande företagskultur
Andel anställda som haft planering- och utvecklingssamtal under 2018 är 85 procent enligt senast genomförda medarbetarundersökning. Organisatoriska och
strukturella förändringar har pågått i företaget under
de senaste åren och medarbetarengagemanget har
legat på en stabil nivå (EI 74) om än något under
vårt mål (EI 77).
APL ska vara en jämlik arbetsplats och vi tolererar
ingen form av diskriminering eller trakasserier.
APL lanserade därför under 2018 en säker kanal för
anonym rapportering och dialog med arbetsgivaren,
s.k. APLs visselblåsartjänst. Inga ärenden har
inkommit under året.
Vi ser en positiv trend gällande sjukfrånvaron inom
APL och fortsätter vårt arbete med att förbättra rutiner
för att sänka sjukfrånvaron. Ett nytt samarbete inom
företagshälsovård har implementerats under 2018
och vi har uppdaterat vår vägledning för hantering
av sjukfrånvaro.
Tillväxt och lönsamhet
För 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 473 mkr
vilket innebar en ökning med 3 procent jämfört med
2017, framförallt drivet av ökade intäkter från läkemedelsförsäljningen inom landstingsavtalen mot VGR/RH
och SLL. Långsiktig tillväxt är viktigt för att skapa
lönsamhet.

Moderbolaget

Övrig information

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB uppgick under perioden
januari–december till 1 470 mkr (1 431). Rörelseresultatet uppgick till -84 mkr (-40).
Resultat efter skatt uppgick till -53 mkr (-25).

Kommande rapporter
Årsredovisning 2018, 4 april 2019
Delårsrapport Q2 2019, 15 augusti 2019
Mer information om APL finns på www.apl.se

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

Kontakta gärna:
Ulf Skough, VD
Tel: 010-447 96 23
ulf.skough@apl.se

Undertecknande försäkrar att bokslutskommunikén 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.
Rapporten har påtecknats av verkställande direktören efter bemyndigande av
styrelsen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm den 13 februari 2019

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

Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernens resultaträkning

Koncernens balansräkning

Belopp i tusentals kr

Jul–dec 2018

Jul–dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

Belopp i tusentals kr

Rörelsens intäkter

Immateriella anläggningstillgångar

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter

690 661

741 040

1 473 103

1 433 218

-683 168

-704 056

-1 441 564

-1 352 746

7 493

36 984

31 539

80 472

-5 855

-5 168

-12 272

-11 112

-47 000

-52 616

-96 572

-98 584

1 069

3 882

2 519

4 409

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

-372

-532

-4 476

-797

-44 665

-17 450

-79 262

-25 612

-1 770

-1 428

-3 151

-1 985

-46 435

-18 878

-82 413

-27 597

853

342

2 363

2 260

-45 582

-18 536

-80 050

-25 337

Skatt på årets resultat
Resultat efter skatt

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningsttillgångar

Belopp i tusentals kr

Jul–dec 2018

Jul–dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

3 058

-44 064

2 786

Förändring av rörelsekapital

66 134

5 041

48 314

-5 853

Kassaflöde från den löpande verksamhetet

34 399

8 099

4 250

-3 067

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-65 990

-10 740

-118 658

-26 212

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

27 242

24 466

93 586

51 195

Periodens kassaflöde

-4 349

21 825

-20 822

21 916

6 208

194

22 232

103

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

266 585

19

4 013
148 578

Kundfordringar

147 372

200 816

43 591

32 356

1 993

22 232

Summa tillgångar

718 248

711 636

Eget kapital

113 373

193 423

Avsättningar

13 126

14 196

Långfristiga skulder till kreditinstitut

195 000

290 000

Kortfristiga skulder

396 749

214 017

Summa eget kapital och skulder

718 248

711 636

Koncernens förändring i eget kapital1

-31 735

Likvida medel vid periodens början

37 056

357 828
136 619

Kassa och bank

134

213

583

213

1 993

22 232

1 993

22 232

31 dec 2018

31 dec 2017

Eget kapital vid årets ingång

193 423

218 760

Periodens resultat

-80 050

-25 337

Eget kapital vid periodens utgång

113 373

193 423

Belopp i tusentals kr

Kassaflödet från den löpande
verksamheten före
förändring av rörelsekapital

31 dec 2017

30 826

Varulager
Övriga kortfristiga fordringar

Koncernens Kassaflödesanalys

31 dec 2018

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i tusentals kr

Moderbolagets balansräkning

Jul–dec 2018

Jul–dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

Belopp i tusentals kr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Immateriella anläggningstillgångar
689 133

741 358

1 469 729

1 431 459

-685 035

-711 388

-1 443 845

-1 365 359

4 098

29 970

25 884

66 100

Materiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt

37 056

111 850

89 100

79 897

79 897

1

1

Uppskjuten skattefordran

0

1 308

-5 168

-12 272

-11 112

Andra långfristiga fordringar

18

-

-46 605

-50 188

-95 984

-95 855

Varulager

136 619

148 578

1 069

869

2 519

1 396

Kundfordringar

-372

-484

-4 476

-749

-47 665

-25 001

-84 329

-40 220

-1 122

-1 161

-2 051

-1 528

-48 787

-26 162

-86 380

-41 748

146 680

200 838

Fordringar hos koncernföretag

21 469

34 820

Övriga kortfristiga fordringar

34 575

27 499

1 869

22 183

563 374

641 280

88 493

141 905

8 721

28 878

Summa tillgångar

Eget kapital
34 276

15 737

34 276

15 737

Resultat före skatt

-14 511

-10 425

-52 104

-26 011

Resultat efter skatt

30 396

-5 855

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

31 dec 2017

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Kassa och bank
Finansnetto

31 dec 2018

-2 588
-17 099

-610
-11 035

-1 308
-53 412

Obeskattade reserver
Övriga avsättningar

11 330

6 025

Långfristiga skulder till kreditinstitut

95 000

190 000

1 308

Skulder till koncernföretag

2 531

86 554

-24 703

Övriga kortfristiga skulder

357 299

187 918

Summa eget kapital och skulder

563 374

641 280
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Noter

Definitioner

Väsentliga redovisningsprinciper Koncernen och Moderbolaget

CDMO
Contract Development & Manufacturing Organisation, Kontraktstillverkare.

Koncernredovisningen och redovisningen för moderbolaget har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). För koncernen och moderbolaget
har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den
senaste årsredovisningen.

Extemporeläkemedel
Ett läkemedel som inte finns kommersiellt tillgängligt men som behövs för vissa
patienter inom sjukvården. Specialtillverkas utifrån förskrivarens bedömning av
patientens behov.
Särläkemedel
Ett läkemedel som har utvecklats speciellt för att behandla en sällsynt sjukdom.

För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till
årsredovisningen för 2017. I övrigt följer koncernen regeringens riktlinjer för extern
rapportering för företag med statligt ägande, i den mån riktlinjerna är tillämpliga.

Bruttovinst och bruttovinstmarginal
Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader samt skillnaden uttryckt i
procent mellan nettoomsättning och varukostnader.
Medeltal anställda
Beräknas enligt bokföringsnämndens rekommendation K3 och BFNAR 2006:11.
Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat i förhållande till eget kapital
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Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen

