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Delårsrapport januari – juni 2020
Väsentliga händelser för perioden januari-juni 2020

• Flertalet åtgärder har vidtagits för att möta utmaningarna när det gäller 
spridningen av covid-19 och säkerställa tillverkning och leverans av 
extemporeläkemedel och lagerberedningar. Strategin har så här långt 
varit framgångsrik med få leveransstörningar. 

• Den pågående pandemin har medfört förändrade behov av nödvändiga 
läkemedel. APL har, tack vare sin bredd och kompetens i organisationen, 
kunnat bistå med leverans av läkemedel och även tjänster som har 
avlastat vården.  

• Omsättningen för perioden uppgick till 699 (638) mkr. Exkluderas 
läkemedelsintäkten från beredningstjänsten till regioner uppgick 
omsättningen till 345 mkr vilket är en ökning med 1 procent. Rörelse- 
resultatet uppgick till -27 (-33) mkr vilket är bättre än föregående år.  

• Under perioden har arbetet fortgått med att detaljera APLs långsiktiga 
plan fram till och med år 2025. Målsättningen har varit att nå en långsiktigt 
hållbar affärsmodell och säkerställa en effektiv leverans av samhälls- 
uppdraget. Planen bygger på att APLs ersättningsmodell för sam-
hällsuppdraget revideras samt att det eftersatta investeringsbehovet  
åtgärdas. 

• TLV fick under våren 2019 i uppdrag från Socialdepartementet att se 
över utformningen av extemporetaxan och presenterade sitt förslag om 
ny taxa den 15 januari i år. De nya föreskrifterna för extemporetaxan 
börjar gälla den 1 juli 2020. Trots översynen kommer den nya taxan inte 
att täcka de kostnader som samhällsuppdraget driver utan samhälls- 
uppdraget kommer att visa ett fortsatt underskott.

• Ägaren initierade en utredning av APLs kort- och långsiktiga finansi- 
eringsbehov som avrapporterades under första kvartalet i år. Slutsatsen 
från utredningen är att APL, trots översynen av taxan, har behov av  
ytterligare finansiering för att kunna leverera samhällsuppdraget 
och genomföra nödvändiga investeringar. Baserat på slutsatser från  
utredningen pågår det en fortsatt dialog mellan APL och ägaren kring  

utformningen av finansieringen av APLs samhällsuppdrag på kort och 
lång sikt. 

• Under perioden har regeringen fattat beslut om att tillföra APL 125 mkr i 
aktieägartillskott. I februari månad utbetalades 75 mkr i aktieägartillskott 
och ytterligare 50 mkr erhölls efter periodens utgång. Likviditetsprognoser 
framåt visar ett behov av ytterligare finansiering för att säkerställa fortsatt 
drift.  

• Under perioden har APLs anläggning för tillverkning av icke-steril 
extempore i St. Jörgen, Göteborg tagits i drift. 

• Vid ordinarie bolagsstämma den 28 april valdes Kjell Johansson, Lotta 
Medelius-Bredhe, Göran Stiernstedt och Malin Sandquist, in som nya 
styrelsemedlemmar.  Britt Hansson och Ulf Tossman lämnade styrelsen 
i samband med stämman. 

Väsentliga händelser efter periodbokslutet

• Regeringen fattade i slutet av juni beslut om ett andra aktieägartillskott 
och den 6 juli utbetalades 50 mkr i aktieägartillskott till APL. 

Nyckeltal Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Nettoomsättning, mkr 699 638 1 298

Rörelseresultat, mkr -27 -33 -82

Resultat efter skatt, mkr -29 -35 -83

Kassaflöde, mkr 0 -1 -1

Bruttovinstmarginal % 3,5 2,7 1,1

Soliditet % 29 19 24

Räntabilitet på eget kapital % Negativt Negativt Negativt

Medeltal anställda, st 454 483 475
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Vi investerar för att vara en effektiv läkemedelstillverkare
Vi fortsätter vår resa att utveckla APL till en effektiv 
leverantör av extemporeläkemedel och lagerbred-
ningar så att vi kan leverera vårt samhällsuppdrag 
på ett patientsäkert och kostnadseffektivt sätt. 
Betydelsen av vårt samhällsuppdrag har stärkts 
under våren genom att vi under den pågående 
pandemin har kunnat stödja vården med både  
leverans av viktiga läkemedel som används inom 
IVA samt av tjänster som frigör vårdpersonal.

Vår totala omsättning exklusive läkemedel till  
beredningstjänst regioner utvecklas enligt plan 
och är i nivå med föregående år. Ökningen drivs 
framförallt av ökad försäljning av lagerberedning-
ar, där vi ser kraftiga ökningar på produkter som 
används av vården i kombination med vissa pris- 
ökningar. Ökad försäljning av lagerberedningar 
motverkas till viss del av lägre försäljning inom 
kontraktstillverkning.

CDMO-affären har påverkats av förändringen vi 
har gjort av produktportföljen under året. Den är 
nu i bättre samklang med vår strategi gällande att 
fokusera på särläkemedel och andra nischprodukter 
som stödjer vår tillverkningsstrategi för samhälls- 
uppdraget. 

I början av året kom TLV med sitt förslag om ny 
extemporetaxa. Den nya taxan infördes den  
1 juli 2020. Tyvärr kommer inte taxan att täcka det  
underskott som samhällsuppdraget genererar 
utan vi kommer att fortsatt vara beroende av ägarens 
bidrag till samhällsuppdraget. 

Ägaren genomförde i början av året en extern 
genomlysning för att få bekräftat att APLs resultat 
för samhällsuppdraget är rimligt ur ett konkurrens- 
perspektiv. Med denna genomlysning som bas 
har vi nu inlett en dialog med ägaren om vår fram-
tida finansiering. För att täcka vårt underskott  
för 2020 och ge oss möjlighet att göra nödvändiga 
investeringar för samhällsuppdraget så har  
regeringen hittills beslutat om att betala 125 mkr 
till APL.

Resultatet hittills år är i linje med våra planer. 
Jämfört med förra året visar vi ett rörelseresultat 
som är 6 mkr bättre.  Bruttomarginalen förbättras 
beroende på prishöjningar, förändrad produkt-
mix samt minskade kostnader för insatsmaterial. 
Omkostnaderna ökar jämfört med föregående år. 
Volymeffekter och effektiviseringar motverkas av 
högre underhållskostnader. Det senare är en effekt 
av den teknikskuld som APL har ackumulerat genom 
att inte återinvestera på den nivå som behövs för 
att hålla utrustning och fastigheter på en nivå som 
är nödvändig för en effektiv läkemedelstillverkare. 

Finansieringen från ägaren gör det möjligt för oss 
att på sikt bygga en effektiv verksamhet så att vi 
på ett patientsäkert och kostnadseffektivt sätt kan 
leverera vårt samhällsuppdrag. Den strategiska 
plan för 2020-2025 som styrelsen antog i december 
är basen för detta. Under våren har vi bland annat 
kunnat ta nya lokaler för extemporetillverkning 
i bruk i Göteborg samt startat upp tillverkning 
av de produkter som vi under 2019 flyttade från 

Göteborg till Malmö. Vi har lagt en plan för att skapa  
ett riskbaserat och effektivt kvalitetsstyrnings- 
system samt gjort investeringar för att stabilisera 
vår IT-miljö.

Vi fortsätter också att utveckla vår organisation. 
Den 2 mars lanserades en funktionell organisations- 
struktur med tydligare roller och ansvar samt färre 
chefsnivåer.

Vår prognos om ett resultat 
bättre än förra året ligger fast, 
dock kommer vi även med 
den nya extemporetaxan fort-
sätta visa ett underskott  
för samhällsuppdraget. 

Jan Erneberg
vd



Sid. 4 (13)

Allmänt om verksamheten
APL har ett viktigt samhällsuppdrag att som till-
verkare och leverantör av extemporeläkemedel 
och lagerberedningar tillfredsställa särskilda 
patientbehov.  APL är också en av Europas största 
tillverkare av extemporeläkemedel och en etablerad 
kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien 
och partner för tjänster och produkter till apotek 
och regioner. Vi har resurser för utveckling, till-
verkning och analys av läkemedel. Verksamheten 
bedrivs vid fyra produktionsanläggningar samt 
vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus.  

Medelantal anställda uppgår till 454 (483).

APL bedriver värdeskapande verksamhet i olika 
segment vilka organiseras i tre produktområden;  
Samhällsuppdraget, Beredningstjänst för regioner 
samt CDMO. Strategin är att vara ledande tillverkare  
av extemporeläkemedel och lagerberedningar i 
Sverige samt en CDMO i Europa specialiserad 
på utveckling och tillverkning av läkemedel med 
fokus på särläkemedel och andra nischprodukter.

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, 
(till exempel läkare, tandläkare och veterinärer), 
myndigheter och andra intressenter utveckla och 
tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och 
kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel 
och lagerberedningar.

• erbjuda extemporeläkemedel och lagerbered-
ningar 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 2020 uppgick koncernens 
nettoomsättning till 699 (638) mkr. I nettoomsätt-
ningen ingår försäljning av läkemedel som ingår i 
beredningstjänsten till regioner och som säljs till 
nettopris till regionerna enligt avtal. Exkluderar vi 
denna läkemedelsförsäljning uppgick nettoom-
sättningen för perioden januari–juni till 345 (341) mkr,  
vilket innebär en ökning med 1 procent jämfört 
med samma period 2019. Ökningen beror framför 
allt på högre försäljning av lagerberedningar drivet 
av ökad efterfrågan av vissa produkter inom vården 
i kombination med vissa prisökningar samt även 
högre försäljning av småskalig extempore. Den 
högre försäljningen motverkas av lägre kontrakts-
försäljning på grund av lageruppbyggnad under 
2019. 

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27 (-33) 
mkr vilket är i linje med plan och något bättre än 
föregående år. Resultatet förklaras bland annat 
av en bättre bruttovinstmarginal drivet av åtgärder 
som vidtagits inom supply chain samt vissa pris- 
ökningar på lagerberedningar utanför förmånen  
men har motverkats av högre driftskostnader, 
framför allt fastighetskostnader, underhåll och  
förbrukningsmaterial. Rörelsemarginalen har  
förbättrats och uppgick till -4 (-5) procent. Den för-
bättrade rörelsemarginalen jämfört med föregående 
år förklaras av förbättrad bruttovinstmarginal. 

Resultat efter skatt
Resultatet efter skatt uppgick till -29 (-35) mkr.

Kassaflöde
Under perioden uppgick kassaflödet från den  
löpande verksamheten till -27 (-18) mkr. Det för-
sämrade kassaflödet från den löpande verk-
samheten förklaras av högre kapitalbindning, 
framför allt drivet av högre varulager och kund-
fordringar. Det underliggande kassaflödet från 
verksamheten före förändringar av rörelseka-
pital har förbättrats och uppgår till -9 (-16) mkr. 
Under första halvåret har investeringar gjorts, 
i främst materiella anläggningstillgångar, om  
totalt 25 (59) mkr. Dessa avser främst ersättnings-  
investeringar i utrustning samt IT- miljön. Kassa-
flödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 52 (76) mkr under perioden. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten består av erhållet  
aktieägartillskott om 75 mkr, minskat utnyttjan-
de av checkräkningskrediten med 12 mkr samt 
amortering av lån SEB 11 mkr. Det totala kassa-
flödet för perioden uppgår därmed till 0 (-1) mkr 
och likvida medel vid periodens slut uppgår till 1 
(1) mkr. 

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet 
Det egna kapitalet uppgick till 226 (180) mkr  
vilket är en ökning jämfört med ställningen vid 
årsbokslutet 2019-12-31 med 46 mkr. Ökningen 
är förklarad av aktieägartillskott 75 mkr minskad 
med belopp motsvarande periodens resultat (29 
mkr). Tack vare aktieägartillskottet har soliditeten  

förbättrats jämfört med årsbokslutet och uppgick 
till 29 (24) procent. Räntabiliteten på eget kapital 
är, i likhet med ställningen vid årsbokslutet 2019, 
negativ. 

Räntebärande nettoskuld exklusive utnyttjad 
checkkredit uppgick till 279 mkr totalt, varav 
100 mkr motsvarar lån för fastigheterna där APL  
bedriver sin verksamhet och resterande del, 179 
mkr, avser lån för att finansiera investeringar. Lånen 
avseende finansiering av investeringar amorteras 
med 23 mkr årligen och dessa tillsammans med 
utnyttjad checkräkningskredit rapporteras som 
kortfristig skuld till kreditinstitut i balansräkningen. 
Limit på checkkrediten uppgår till 150 mkr och 
checkkrediten var per den 30 juni utnyttjad med 69 
mkr. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
APLs främsta risk är kopplat till finansieringen 
av verksamheten då APLs samhällsuppdrag inte 
är lönsamt med nuvarande ersättningsmodell.  
Parallellt med utmaningar i lönsamheten finns 
det stora investeringsbehov i verksamheten som 
behöver finansieras. 

Lönsamheten för samhällsuppdraget kommer 
att förbättras i och med justeringen av extempore-  
taxan som infördes 1 juli i år. Trots TLVs  
justering av extemporetaxan kommer den inte  
att täcka de kostnader som samhällsuppdraget 
driver utan samhällsuppdraget kommer att visa 
ett fortsatt underskott. 

Det pågår en dialog med ägaren kring den lång-
siktiga finansieringsmodellen för APL och ytter-
ligare besked kring denna väntas under hösten 
2020. 

Tvister 
Inga tvister med extern part föreligger. 

Transaktioner med närstående parter 
Bolaget har inga väsentliga transaktioner med 
närstående parter.

Moderbolaget
Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Labo-
ratorier AB uppgick under perioden till 696 (635)  
mkr. Rörelseresultatet uppgick till -36 (-45) mkr. 
Resultat efter skatt uppgick till -37 (-46) mkr.

För övriga kommentarer hänvisas till de kom-
mentarer som finns under rubriken ”Koncernen” där  
moderbolaget utgör den största delen av koncernens 
verksamhet.
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Långsiktig hållbar utveckling
APL arbetar med en strategi för att bidra till de globala målen inom FNs Agenda 2030 och regeringens 
initiativ Fossilfritt Sverige. Från de sjutton globala hållbarhetsmålen har APL valt att prioritera 
fem av dem.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt

Inom områdena säkerhet, hälsa och miljö har 
APL ett processorienterat arbetssätt. Vi arbetar 
proaktivt och förebyggande med observationer 
för att minimera risken för oönskade avvikelser. 

Våra etiska riktlinjer är tydliga med att vi inte  
accepterar mobbing, diskriminering eller  
korruption. Vi har en visseblåsarfunktion om 
medarbetarna vill påtala avvikelser anonymt.
 
Sjukfrånvaron har under första halvåret 2020  
visat en tydlig negativ och ökande trend inom APL 
vad gäller både kort- och långtidsfrånvaro, delvis 
på grund av att långtidssjukskrivningen ökat men 
även som ett resultat av coronapandemin. 

APL har med anledningen av coronapandemin 
genomfört en enkät för att utröna hur medar-
betarna uppfattar de åtgärder som ledningen 
vidtagit för att säkerställa det viktiga samhälls- 
uppdraget samt se till att medarbetarna inte 
blir smittade. Enkäten visade bland annat att 
det finns utmaningar vad gäller distansarbete 
och dess påverkan på arbetsmiljö och effek-
tivitet och att våra medarbetare känner sig  
betrodda att utföra sina jobb och de anser att vi 
som företag sätter medarbetarnas hälsa främst 
samt att vi är kundfokuserade. 
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God hälsa och välbefinnande 
Vårt samhällsuppdrag är att tillverka och 
leverera ett medicinskt ändamålsenligt 

och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläke-
medel och lagerberedningar. APL bidrar till god 
hälsa och välbefinnande genom nära samarbete 
med specialistläkare, förskrivare och myndigheter, 
så att patienter med särskilda behov ska få tillgång 
till individanpassade läkemedel.

Bekämpa klimatförändringarna 
APL deltar aktivt i regeringens initiativ Fossil- 
fritt Sverige. Målet är att verksamheten ska, 

direkt och indirekt, ha ett noll-utsläpp genom effekti-
viseringar av energi, tjänsteresor och logistik tjänster.  

Vi kartlägger vilka speditörer som används för trans-
port av material mellan våra anläggningar samt  
distribution till slutkund. Målsättningen är att minska 
antalet speditörer och samla volymerna till ett mindre 
antal för att minska miljöpåverkan.

Hållbar konsumtion och produktion
APLs strategi är att fokusera våra tillverk-
ningsenheter. Detta bidrar till en mer hållbar 

produktion genom effektiviseringar av energi, 
vatten, avfall samt koldioxidutsläpp. Det bidrar 
även till säkrare leveranser, sänkta kostnader och 
en bättre ekonomi. 

Detta år har vi på en av våra tillverkningsenheter 
investerat i utrustning som samlar upp allt konta- 
minerat sköljvatten från våra processer till en tank. 
Systemet är automatiskt för att hindra oavsiktliga 
utsläpp. Vi fortsätter att investera för att minska 
vår påverkan på yttre och inre miljö. 

Fredliga och inkluderande samhällen
Vi arbetar vi aktivt med att följa upp våra 
leverantörer via självutvärderingsdokument 

gällande mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö 
och antikorruption som vi årligen rapporterar till 
FNs Global Compact. Vårt mål är att alla våra  
leverantörer ska uppfylla kraven.
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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 12 augusti 2020

Kommande rapporter:
Bokslutskommuniké 2020, 15 februari 2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2020, 31 mars 2021

Mer information om APL finns på www.apl.se

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

Kontakta gärna:

Johan Assarsson  
Ordförande

Eugen Steiner
Ledamot

Kjell Johansson
Ledamot

Lotta Medelius-Bredhe 
Ledamot

Malin Sandquist
Ledamot

Göran Stiernstedt
Ledamot

Susann Danielsson
Arbetstagarrepresentant

Jan Erneberg 
Verkställande Direktör

Agneta Edberg
Ledamot

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

Jan Erneberg, VD
Tel: 010-496 83 63
jan.erneberg@apl.se
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Granskningsrapport
Till styrelsen i Apotek Produktion & 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 2020 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. 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 gransk-
ning 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 delårs-  
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.  

Särskild upplysning 
Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi fästa uppmärksamheten på  
delårsrapportens avsnitt Väsentliga händelser under perioden januari-juni 
2020 (sid 2) av vilket framgår att bolaget har erhållit aktieägartillskott under 
året och att ytterligare finansiering behöver tillföras bolaget för att säkerställa 
den fortsatta driften. Detta ytterligare finansieringsbehov var inte säkerställt 
vid tidpunkten för avgivandet av delårsrapporten. Dessa förhållanden tyder 
på att det finns en osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om bolagets förmåga 
att fortsätta driften. 
 
Stockholm den 12 augusti 2020 
 
KPMG AB  

    
Ingrid Hornberg Román  
Auktoriserad revisor
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Finansiella rapporter i sammandrag

Koncernens resultaträkning
Belopp i tusentals kr Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 699 159 638 101 1 298 188

Kostnad för sålda varor -674 655 -620 776 -1 283 565

Bruttoresultat 24 504 17 325 14 623

Försäljningskostnader -7 033 -5 863 -9 877

Administrationskostnader -45 115 -44 906 -86 979

Övriga rörelseintäkter 614 487 1 229

Övriga rörelsekostnader -267 -390 -660

Rörelseresultat -27 297 -33 347 -81 664

Finansnetto -1 831 -1 571 -3 294

Resultat före skatt -29 128 -34 918 -84 958

Skatt på årets resultat 0 0 1 796

Resultat efter skatt -29 128 -34 918 -83 162

Koncernens balansräkning
Belopp i tusentals kr 30 juni 2020 30 juni 2019 Helår 2019

Immateriella anläggningstillgångar 24 457 29 676 27 185

Materiella anläggningstillgångar 408 204 402 016 402 288

Finansiella anläggningsttillgångar 19 19 19

Varulager 160 720 133 254 127 059

Kundfordringar 150 299 136 411 138 588

Övriga kortfristiga fordringar 34 880 40 406 42 128

Kassa och bank 1 257 1 177 1 233

Summa tillgångar 779 836 742 959 738 500

Eget kapital 226 084 138 455 180 211

Avsättningar 9 629 15 465 11 254

Långfristiga skulder till kreditinstitut 255 725 195 000 267 150

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 92 359 204 580 103 971

Kortfristiga skulder 196 039 189 459 175 914

Summa eget kapital och skulder 779 836 742 959 738 500

Koncernens kassaflödesanalys
Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

-8 652 -16 494 -25 931

Förändring av rörelsekapital -17 999 -1 193 -12 442

Kassaflöde från den löpande verksamhetet -26 651 -17 687 -38 373
Kassaflöde från investeringsverksamhet -25 288 -59 102 -99 905
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 51 963 75 994 137 535
Periodens kassaflöde 24 -795 -743

Likvida medel vid periodens början 1 233 1 993 1 993

Kursdifferens i likvida medel 0 -21 -17

Likvida medel vid periodens slut 1 257 1 177 1 233

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 1)

Belopp i tusentals kr 30 juni 2020 30 juni 2019 Helår 2019

Eget kapital vid årets ingång 180 211 113 373 113 373

Aktieägartillskott 75 000 60 000 150 000

Periodens resultat -29 128 -34 918 -83 162

Eget kapital vid periodens utgång 226 084 138 455 180 211

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Moderbolagets resultaträkning 
Belopp i tusentals kr Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 696 241 635 149 1 292 372

Kostnad för sålda varor -675 613 -629 422 -1 272 941

Bruttoresultat 20 628 5 727 19 431

Försäljningskostnader -7 033 -5 863 -9 877

Administrationskostnader -49 580 -44 836 -90 969

Övriga rörelseintäkter 614 487 1 229

Övriga rörelsekostnader -267 -388 -656

Rörelseresultat -35 638 -44 873 -80 842

Finansnetto -1 187 -964 -2 046

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -36 825 -45 837 -82 888

Bokslutsdispositioner 0 0 8 736

Resultat före skatt -36 825 -45 837 -74 152

Skatt på årets resultat 0 0 -

Resultat efter skatt -36 825 -45 837 -74 152

Moderbolagets balansräkning
Belopp i tusentals kr 30 juni 2020 30 juni 2019 Helår 2019

Immateriella anläggningstillgångar 24 188 29 299 26 862

Materiella anläggningstillgångar 115 890 107 102 107 861

Aktier i dotterbolag 79 897 79 897 79 897

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 1

Uppskjuten skattefordran – - -

Andra långfristiga fordringar 18 18 18

Varulager 160 720 133 254 127 059

Kundfordringar 149 580 135 508 137 870

Fordringar hos koncernföretag 88 707 81 319 94 488

Övriga kortfristiga fordringar 32 190 34 877 36 531

Kassa och bank 348 676 417

Summa tillgångar 651 539 601 951 611 004

Eget kapital 202 516 102 656 164 341

Obeskattade reserver – 8 721 -

Övriga avsättningar 9 629 13 669 11 254

Långfristiga skulder till kreditinstitut 155 725 95 000 167 150

Skulder till koncernföretag 3 490 3 799 3 997

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 92 359 204 580 103 971

Övriga kortfristiga skulder 187 820 173 526 160 291

Summa eget kapital och skulder 651 539 601 951 611 004
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Noter Definitioner
CDMO
Contract Development & Manufacturing Organisation, Kontraktstillverkare.

CTM 
Clinical Trial Material, Kliniskt prövningsmaterial.

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 utvecklas speciellt för att behandla en sällsynt sjukdom.

Bruttovinst och bruttovinstmarginal 
Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader samt skillnaden ut-
tryckt 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.

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Väsentliga redovisningsprinciper  
Koncernen och Moderbolaget

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

För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till 
årsredovisningen för 2019. I övrigt följer koncernen regeringens riktlinjer för 
extern rapportering för företag med statligt ägande, i den mån riktlinjerna är 
tillämpliga.


