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Sammanfattning
Väsentliga händelser under perioden juli - december 2019
• Den 9 juli erhöll APL ett ovillkorat aktieägartillskott om 90 mkr. För att säkerställa
att APL kan leverera sitt samhällsuppdrag har APL erhållit totalt 150 mkr i aktieägartillskott under året. Ägartillskotten har använts till investeringar samt för att
finansiera den löpande driften av samhällsuppdraget.

• Omsättningen för perioden uppgick till 660 (691) mkr. Minskningen på 4% förklarades
av att beredningstjänsten till region Stockholm avvecklades under 2018. Rörelseresultatet för perioden uppgår till -48 (-45) mkr.
• Investeringsprojektet på anläggningen i Malmö med syfte att flytta vår storskaliga
produktion samt materialhantering från Göteborg till Malmö har färdigställts och
inspektion av de nya lokalerna genomfördes av Läkemedelsverket under november månad utan några kritiska anmärkningar. Lokalerna har därefter tagits i drift.

• Det pågår en fortsatt dialog mellan APL och ägaren kring omfattningen och
utformningen av finansieringen av samhällsuppdraget på kort och lång sikt. Med
anledning av detta har ägaren i slutet av året initierat en utredning med syfte att
utreda APLs kort- och långsiktiga finansieringsbehov. Utredningen kommer att
avrapporteras under första kvartalet 2020.

• I samband med att lokalerna togs i drift, gjordes en nedskrivning av nedlagda
utgifter i projektet. Bedömningen resulterade i att kostnader motsvarande
25 mkr som därmed belastar årets resultat.

• Under hösten har arbetet med verksamhetens långsiktiga planer fortsatt och
styrelsen fattade i december beslut om APLs strategiska plan fram till och med
år 2025. Målsättningen har varit att nå en långsiktigt hållbar affärsmodell och säkerställa en effektiv leverans av samhällsuppdraget. Planen bygger på att APLs
ersättningsmodell för samhällsuppdraget revideras samt att det eftersatta investeringsbehovet åtgärdas. APL räknar med ytterligare tillskott från ägaren till dess
att extemporetaxan har förändrats och att APL har uppnått en finansiellt stabil
situation.

• Förutom ovanstående belastades resultatet med ytterligare jämförelsestörande
poster om totalt 12 mkr, främst avseende flyttkostnader samt för återställande
av hyrda lokaler. Inklusive dessa engångskostnader uppgick rörelseresultatet
för halvåret till -48 (-45) mkr. Resultatutvecklingen rensat för jämförelsestörande
poster, totalt 37 (10) mkr, förbättras tack vare kostnadsfokus och förändrad försäljningsmix som förbättrar marginalen. Den förändrade försäljningsmixen förklaras
av högre omsättning av produkter och tjänster med bättre marginal tex utvecklingstjänster.
• Ett av APLs externa lån om 95 mkr förföll den 23 december i år. Efter omförhandling med SEB lades lånet om med en ny löptid på två år (2021) och en
årlig amortering om 20 mkr/år.
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Väsentliga händelser under 2019

Väsentliga händelser efter balansdagen

• Nettoomsättningen för året uppgick till 1 298 (1 473) mkr och minskningen förklaras av att beredningstjänsten till Region Stockholm avvecklades under 2018.
Samtidigt har försäljningen av CTM-tjänster och kontraktstillverkning utvecklats
positivt med en stark tillväxt (+18 procent) och därigenom kompenserat för del av
försäljningsminskningen från beredningstjänsten.

• Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att under 2020 besluta om kapitaltillskott
till APL om högst 75 mkr. Regeringen fattade beslut om kapitaltillskottet på 75 mkr
i slutet av januari och det har därefter utbetalats till APL.
• TLV, Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket, fick under våren 2019 i uppdrag från
Socialdepartementet att se över utformningen av extemporetaxan. En översyn av
taxan är en förutsättning för att APL långsiktigt ska kunna leverera sitt samhällsuppdrag då nuvarande modell inte ger täckning för de kostnader som samhällsuppdraget driver. TLV lade fram sitt förslag om ny taxa den 15 januari 2020. De
nya föreskrifterna förväntas börja gälla från den 1 juli 2020.

• Rörelseresultatet för året uppgick till -82 (-79) mkr. Rensat för jämförelsestörande
poster 37 (18) mkr uppgår resultatet till -45 (-61) mkr, d.v.s en förbättring med 16
mkr. Under året har stort fokus lagts på förstärkt styrning, ökad kostnadskontroll
och fokus på likviditet och det, tillsammans med en förändrad försäljningsmix
som bidrar med en positiv bruttomarginal, förklarar resultatutvecklingen.
• Aktieägartillskotten på totalt 150 mkr har kompenserat det negativa resultatet och
soliditeten har under året stärkts till 24 (16) procent. Likviditetsprognoser framåt
visar att ytterligare finansiering behöver tillföras APL för att kunna leverera samhällsuppdraget, genomföra nödvändiga investeringar samt amortera på långfristiga
skulder.

Nyckeltal

• Agneta Edberg valdes till ny styrelseledamot vid ordinarie bolagsstämma den
24 april. Agneta ersatte Malin Forkman som lämnade styrelsen i samband med
stämman.
• Jan Erneberg tillträdde som ny VD den 1 april. Jan ersatte Ulf Skough, chef
Marknad, som var utsedd till tillförordnad VD under perioden januari till mars 2019.

Jul-dec 2019

Jul–dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

Nettoomsättning, mkr

660

691

1 298

1 473

Rörelseresultat, mkr

-48

-45

-82

-79

Resultat efter skatt, mkr

-48

-46

-83

-80

Kassaflöde, mkr

0

-4

-1

-21

Bruttovinstmarginal %

0

1

1

2

Soliditet %
Räntabilitet på eget kapital %
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24

16

24

16

Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

VD-ord
Långsiktig strategisk plan för att nå en hållbar affärsmodell
APL har ett viktigt samhällsuppdrag som
tillverkare och leverantör av extemporeläkemedel och lagerberedningar för att
tillfredsställa särskilda patientbehov.
Vi har under året arbetat med att bygga och utveckla
APL för framtiden, för att säkerställa att vi är den
mest effektiva leverantören av extemporeläkemedel
och lagerberedningar och ett första val i en framtida
marknad med större konkurrens. APL ska också vara
en konkurrenskraftig och lönsam CDMO (kontraktstillverkare) med fokus på särläkemedel och andra
nischprodukter som stödjer vår tillverkningsstrategi
för samhällsuppdraget.
Under 2019 har ägaren tillskjutit totalt 150 mkr i ägartillskott för att säkerställa att APL kan leverera sitt
samhällsuppdrag. Detta ägartillskott har i huvudsak
använts till att finansiera den löpande verksamheten
samt till investeringar för att säkerställa effektiv
leverans av samhällsuppdraget långsiktigt. Dagens
extemporetaxa sattes i huvudsak före avregleringen
av apoteksmarknaden 2010 och ger inte täckning för
de kostnader som samhällsuppdraget driver, då
ersättningen är baserad på 2006 års kostnadsnivå. Vi
har under 2019 arbetat med TLV, i deras utredning om
ny extemporetaxa. TLV lade fram sitt förslag om ny
taxa den 15 januari i år.

Taxan kommer inte att ge fullt utslag förrän 2021. Vi
räknar med att få ytterligare ägartillskott tills dess att
taxan har fått fullt genomslag och APL har uppnått en
finansiellt stabil situation.
Under 2019 har vi färdigställt ombyggnaden av
Malmöenheten och flyttat storskalig produktion och
materialhantering från Göteborg till Malmö. Delar av
extemporetillverkningen i Göteborg flyttar under
februari 2020 in i nya lokaler.
Båda dessa aktiviteter är viktiga delar i att säkerställa
APL som en effektiv leverantör av samhällsuppdraget.
Vi fick inleda året med att styra upp och förändra
ledningen av dessa viktiga projekt och göra en del
omtag för att säkerställa att projekten skulle leverera
vad som utlovats. Detta har resulterat i engångskostnader på 25 mkr som belastat årets resultat.
Rörelseresultatet för 2019 har belastats med jämförelsestörande poster på totalt 37 mkr. Resultatet
exklusive engångskostnader är -45 mkr vilket är 16 mkr
bättre än 2018. Orsaken till denna förbättring är bland
annat en positiv försäljningsutveckling framförallt till
kontraktskunder och av kliniskt prövningsmaterial.
Totalt står dessa områden för en tillväxt på 18 procent
jämfört med 2018. Försäljningen av beredningstjänster till Region Stockholm upphörde under 2018.
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En förbättrad försäljningsmix och strikt
kostnadskontroll har
förbättrat resultatet
jämfört med 2018
rensat för jämförelsestörande poster.
Med de åtgärder som
vidtagits under 2019
och fortsatt arbete
med effektiviseringar
prognostiserar vi en förbättrad resultatutveckling framåt. Vi räknar inte med att extemporetaxan kommer ge
full effekt under 2020 utan kommer även i år att vara
beroende av ytterligare ägartillskott. Regeringen har i
vårbudgeten anslagit 75 mkr till detta.
Kungens Kurva den 13 februari 2020

Jan Erneberg
Verkställande direktör

Allmänt om verksamheten
Genom vårt samhällsuppdrag har vi på APL
byggt upp en mycket stark förmåga att anpassa läkemedel efter individuella behov, och
det har i sin tur gjort oss attraktiva för forskningsvärlden.
APLs huvudsakliga verksamhet är att tillverka och
tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar.

APLs långsiktiga finansiella mål är en soliditet om
40–50 procent samt räntabilitet på eget kapital
överstigande 8 procent per år.
Vår strategi är att vara ledande tillverkare av extemporeläkemedel, lagerberedningar och beredare av
cytostatika i Sverige samt en konkurrenskraftig CDMO
i Europa specialiserad på utveckling och tillverkning
av läkemedel med fokus på särläkemedel och andra
nischprodukter.

APL är också en av Europas största tillverkare av
extemporeläkemedel. APL är en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och partner för tjänster och produkter till apotek och landsting.

APL bedriver värdeskapande verksamhet som
organiseras i två affärsområden:

Medelantal anställda uppgår till 475 (489). Verksamheten bedrivs vid fyra produktionsanläggningar;
Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö samt vid ett
antal beredningsenheter på olika sjukhus. APL har
resurser för utveckling, analys och tillverkning av
läkemedel.

Utveckling och tillverkning av extemporeläkemedel och
lagerberedningar

Svenska staten äger samtliga aktier i APL och äganderollen utövas av Socialdepartementet.

Affärsområde - Vård & Apotek

Affärsområde - Life Science

Utveckling av läkemedel och analysmetoder, tillverkning av kliniskt prövningsmaterial samt kommersiell
tillverkning
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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 läkemedelsförsörjning 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.

Koncernen och moderföretaget
Koncernen
Nettoomsättning

Under andra halvåret 2019 uppgick koncernens nettoomsättning till 660 (691) mkr.
I nettoomsättningen ingår försäljning av läkemedel som ingår i beredningstjänsten
till regioner och som, enligt avtal, säljs till nettopris. Exkluderas läkemedelsförsäljning uppgick nettoomsättningen för perioden juli till december till 348 (339) mkr
vilket innebär en ökning med 3 procent jämfört med samma period 2018. Denna
ökning beror framför allt på en stark utveckling inom affärsområde Life Science där
både kontraktstillverkning och våra CTM-tjänster har utvecklats positivt drivet av en
stark efterfrågan från kunder. Ökningen motverkas av Affärsområde Vård och Apotek
där försäljningen har minskat främst beroende på avvecklingen av avtalet för beredningstjänsten till Region Stockholm som avslutades under hösten 2018.

uppgick rörelseresultatet för helåret till -45 (-61) mkr vilket är ett resultat av de initiativ
som har vidtagits under året för att stärka kostnadskontrollen och förbättra styrningen samt en positiv effekt på bruttomarginalen genom en förändrad försäljningsmix
drivet av ökad försäljning av utvecklingstjänster och kliniskt prövningsmaterial.

För helåret 2019 uppgick försäljningen till 1 298 (1 473) mkr. Exkluderas läkemedel
i beredningstjänsten uppgick försäljningen till 689 (703) mkr och minskningen om
2 procent förklaras i likhet med ovan främst av avvecklingen av beredningstjänsten till region Stockholm samtidigt som vi ser en positiv försäljningsutveckling till kontraktskunder och försäljning av utvecklingstjänster och kliniskt prövningsmaterial som
totalt har vuxit med 18 procent jämfört med 2018.

Rörelsekapitalet har utvecklats negativt och uppgick till -12 (48) mkr trots en minskning av både varulager och kundfordringar jämfört med föregående år men samtidigt
har kortfristiga skulder, främst leverantörsskulder, minskat ännu mer. Minskningen
av leverantörsskulder förklaras främst av den stora volymen av pågående investeringsprojekt vid slutet 2018–början 2019.

Resultat efter skatt

Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -83 (-80) mkr.

Kassaflöde

Kassaflödet för helåret uppgick till -1 (-21) mkr. Kassaflödet från den löpande
verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -26 (-44) mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 100 (119) mkr. Den övervägande delen av investeringarna avser investeringar i anläggningen i Malmö (82 mkr)
och resterande del avser investeringar i APLs IT-miljö samt annan utrustning. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för året uppgick till 138 (94) mkr och består
av aktieägartillskott om 150 mkr samt ett minskat utnyttjande av checkräkningskrediten med 12 mkr. Det totala kassaflödet för året uppgick därmed till -1 (-21) mkr
och likvida medel vid periodens slut uppgår till 1 (2) mkr.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -48 (-45) mkr vilket innebar en negativ
rörelsemarginal på -7 (-7) procent. Rensat för engångskostnader under perioden
uppgick resultatet till -11 (-35) mkr och förbättringen förklaras främst en förändrad
försäljningsmix som har påverkat marginalen positivt samt förstärkt kostnadskontroll och styrning.
Rörelseresultatet för helåret rensat för engångskostnader har också utvecklats
positivt jämfört med föregående år samt bättre än plan. Rensat för engångskostnader
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Investeringar

Totala investeringar under perioden januari–december
uppgick till 100 (119) mkr och avser främst investeringar i materiella anläggningstillgångar såsom
anläggningar och maskiner och utrustningar i siten i
Malmö men även investeringar i APLs IT-miljö såsom
Citrix-uppgradering samt annan utrustning.

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet

Det egna kapitalet uppgick till 180 (113) mkr vilket är
en ökning jämfört med föregående år förklarat av
aktieägartillskott minskat med belopp motsvarande
periodens resultat. Tack vare aktieägartillskottet om
totalt 150 mkr har soliditeten förbättrats och uppgick
till 24 (16) procent. Räntabiliteten på eget kapital är,
i likhet med föregående år, negativt. Finansnetto uppgick till -3 (-3) mkr.
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 investeringar. Limit på checkkrediten
uppgår till 150 mkr och checkkrediten var per den 31
december utnyttjad med 81 mkr.

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.
Det pågår en dialog med ägaren kring den långsiktiga
finansieringsmodellen för APL och en utredning har
initierats av ägaren och förväntas vara klar under
första kvartalet 2020. Parallellt med detta har TLV fått i
uppdrag att se över ersättningsmodellen för extemporetillverkningen och deras avrapportering kom den
15 januari 2020.

Tvister

Inga tvister med extern part föreligger.

Transaktioner med närstående parter

Bolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående parter.

Moderföretaget

Nettoomsättningen för Apotek Produktion &
Laboratorier AB uppgick under perioden januari–
december till 1 292 (1 470) mkr. Rörelseresultatet
uppgick till -81 (-84) mkr. Resultat efter skatt uppgick
till -74 (-53) mkr.
För övriga kommentarer hänvisas till de
kommentarer som finns under rubrik ”Koncernen”
där moderföretaget utgör den största delen av
koncernens verksamhet.
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Långsiktig hållbar utveckling
Våra prioriterade hållbarhetsmål

APL ska vara ett hållbart företag med strategiska
utvecklingsmål och agera föredömligt och transparent.
För att bidra till de globala målen inom FNs Agenda
2030 och regeringens initiativ Fossilfritt Sverige 2030
har vår styrelse och ledning en strategi.
Utifrån ägare och intressenters förväntningar på APL
som statligt bolag, vårt uppdrag och vår anslutning till
FNs Global Compact och Fossilfritt Sverige samt utifrån våra egna ambitioner, har APL valt att prioritera
fem av de sjutton globala hållbarhetsmålen.

God hälsa och
välbefinnande

Genom vårt samhällsuppdrag; att
utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extempore-läkemedel och lagerberedningar, bidrar
APL till detta mål. Arbetet sker i nära samarbete med
specialistläkare, övriga förskrivare och myndigheter.
Syftet är att patienter med särskilda behov, som inte
kan använda de läkemedel som finns tillgängliga på
marknaden, ska ha tillgång till rätt behandling.

Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

Inom områdena säkerhet, hälsa
och miljö satsar APL med ett
processorienterat arbetssätt.Vi
arbetar aktivt och förbyggande med
avvikelsehantering. Observationer återkopplas vid dagliga möten och rapporteras till
ledningen varje vecka. Detta ger oss en tydlig bild
av vilka förbättringsområden vi behöver prioritera och
gör att vi snabbt kan vidta åtgärder.

APLs etiska riktlinjer är tydliga och vi accepterar inte
diskriminering eller korruption. VD har kommunicerat
detta tydligt till chefer och medarbetare vid våra
månadsmöten under året för att tydliggöra vad som
gäller och vilket ansvar vi alla har att agera. APL har
introducerat en visselblåsarkanal (extern tjänst) som
medarbetare kan använda sig av anonymt för att
rapportera händelser.
Sjukfrånvaron har under 2019 visat en fortsatt positiv
och nedåtgående trend inom APL. Vi ser därmed
effekt av uppdaterade rutiner för vårt arbete med
sjukfrånvaro och rehabilitering, som fokuserar på
tidiga åtgärder och tydligare vägledning till personalansvariga chefer och berörda medarbetare. Vi har
fortsatt utveckla det aktiva uppföljningsarbetet med
stöttning inom området samt vårt samarbete med vår
företagshälsovård, vilket har bidragit till den positiva
utvecklingen.

Hållbar konsumtion och
produktion

Vårt viktiga samhällsuppdrag är
tydligt definierat och vi ska leverera det som efterfrågas specifikt
för varje individuell patient. Vi
marknadsför inte våra produkter
för att få ökad försäljning.
Vi har tidigare genomfört omfattande energikartläggningar och tagit fram handlingsplaner för minskad
energiförbrukning. Just nu pågår ett förändringsarbete
där all verksamhet ses över för att effektivisera storoch småskalig produktion samt vårt sortiment.
Alla energibesparande investeringar utvärderas långsiktigt. Några större åtgärder är ännu inte genomförda.
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Bekämpa klimatförändringarna

De planerade energieffektiviseringarna kommer långsiktigt
att gynna APLs mål att 2030 ha
en verksamhet som direkt och
indirekt levererar ett noll-utsläpp.
Detta kommer vara möjligt genom exklusiv användning av fossilfri el och fjärrvärme samt fossilfria tjänster gällande logistik och tjänsteresor. Många av våra
leverantörer deltar aktivt i initiativ Fossilfritt Sverige,
liksom APL.
För att underlätta möten på distans har vi uppgraderat vår IT-miljö och ändrat rutinerna kring tjänsteresor
mellan våra fyra produktions- anläggningar. Alltfler
möten sker nu på distans och koldioxidutsläpp vid
tjänsteresor har minskat med 30% under året.

Fredliga och inkluderande
samhällen

APL har en Code of Conduct och
vårt mål är att alla våra leverantörer och samarbetspartners ska
leva upp till liknande krav. Vi har
cirka 500 leverantörer som vi regelbundet följer upp för att se till att de lever upp till
APLs Code of Conduct, alternativt kan visa på ett
eget liknande dokument med samma ambitionsnivå.
Vi är medvetna om att det finns riskleverantörer, det
vill säga leverantörer som inte lever upp till våra krav.
Vårt mål är att minska antalet riskleverantörer och
därför arbetar vi aktivt med uppföljning av våra
leverantörer. APL är anslutna till FN:s Global Compact där vi förbundit oss att årligen avrapportera hur vi
arbetar med mänskliga rättigheter och antikorruption.

Kommande rapporter

Undertecknande försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av
moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.

Års- och hållbarhetsredovisning 2019, 31 mars 2020
Delårsrapport Q2, 14 augusti 2020
Mer information om APL finns på www.apl.se

Rapporten har påtecknats av verkställande direktören efter bemyndigande av
styrelsen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Organisationsnummer:

Stockholm den 13 februari 2020

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Org. nr 556758-1805

Jan Erneberg
Verkställande direktör

Kontaktinformation
Jan Erneberg, VD
Tel: 010-496 83 63
jan.erneberg@apl.se

Ulrika Königsson, CFO
Tel: 010-447 96 19
ulrika.konigsson@apl.se
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Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernens resultaträkning
Tkr

Koncernens balansräkning
Jul-dec 2019

Jul-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

660 087

690 661

1 298 188

1 473 103

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Immateriella anläggningstillgångar

-662 789

-683 168

-1 283 565

-1 441 564

Bruttoresultat

-2 702

7 493

14 623

31 539

Försäljningskostnader

-4 014

-5 855

-9 877

-12 272

-42 073

-47 000

-86 979

-96 572

742

1 069

1 229

2 519

Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Resultat efter skatt

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningsttillgångar

Kassaflödet från den löpande
verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kundfordringar

138 588

147 372

42 128

43 591

1 233

1 993

Kassa och bank

-660

-4 476

Summa tillgångar

738 500

718 248

-81 664

-79 262

Eget kapital

180 211

113 373

-3 151

Avsättningar

11 254

13 126

Långfristiga skulder till kreditinstitut

267 150

195 000

Kortfristiga skulder

279 885

396 749

Summa eget kapital och skulder

738 500

718 248

31 dec 2019

31 dec 2018

Eget kapital vid årets ingång

113 373

193 423

Erhållna aktieägartillskott

150 000

-

-1 723

-1 770

-3 294

-50 040

-46 435

-84 958

-82 413

1 796

853

1 796

2 363

-48 244

-45 582

-83 162

-80 050

Koncernens förändring i eget kapital1
Jul-dec 2019

Jul-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

-9 437

-31 735

-25 931

-44 064
48 314

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-20 686

34 399

-38 373

4 250

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-40 803

-65 990

-99 905

-118 658

61 541

27 242

137 535

93 586

52

-4 349

-743

-20 822

1 177

6 208

1 993

22 232

4

134

-17

583

1 233

1 993

1 233

1 993

Likvida medel vid periodens slut

19
136 619

-372

-12 442

Kursdifferens i likvida medel

19
127 059

-44 665

66 134

Likvida medel vid periodens början

30 826
357 828

-270

-11 249

Periodens kassaflöde

27 185
402 288

-48 317

Förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

31 dec 2018

Varulager

Övriga kortfristiga fordringar

Koncernens kassaflödesanalys
Tkr

31 dec 2019

Tkr

Periodens resultat

-83 162

-80 050

Eget kapital vid periodens utgång

180 211

113 373

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare
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Moderföretagets resultaträkning
Tkr

Moderföretagets balansräkning

Jul-dec 2019

Jul-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Immateriella anläggningstillgångar
657 223

689 133

1 292 372

1 469 729

-643 519

-685 035

-1 272 941

-1 443 845

Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Bruttoresultat

13 704

4 098

19 431

25 884

Försäljningskostnader

-4 014

-5 855

-9 877

-12 272

Andra långfristiga fordringar

-46 133

-46 605

-90 969

-95 984

742

1 069

1 229

2 519

Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före bokslutsdispositioner och
skatt
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Resultat efter skatt

-268

-372

-656

-4 476

-35 969

-47 665

-80 842

-84 329

-1 082

-1 122

-2 046

-2 051

-37 051

-48 787

-82 888

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8 736

34 276

8 736

34 276

-28 315

-14 511

-74 152

-52 104

0

-2 588

0

-1 308

-28 315

-17 099

-74 152

-53 412

26 862

30 396

107 861

111 850

79 897

79 897

1

1
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Varulager

127 059

136 619

Kundfordringar

137 870

146 680

Fordringar hos koncernföretag

94 488

21 469

Övriga kortfristiga fordringar

36 531

34 575

417

1 869

Summa tillgångar

611 004

563 374

Eget kapital

164 341

88 493

Obeskattade reserver
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder till kreditinstitut

11

31 dec 2018

18

Kassa och bank

-86 380

31 dec 2019

0

8 721

11 254

11 330

167 150

95 000

Skulder till koncernföretag

3 997

2 531

Övriga kortfristiga skulder

264 262

357 299

Summa eget kapital och skulder

611 004

563 374

Noter

Definitioner

Väsentliga redovisningsprinciper

CDMO

Koncernredovisningen och redovisningen för moderföretaget har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Contract Development & Manufacturing Organisation, Kontraktstillverkare.

CTM

Clinical Trial Material, Kliniskt prövningsmaterial.

För koncernen och moderföretaget 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.

För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2018. I övrigt följer koncernen regeringens riktlinjer för extern
rapportering för företag med statligt ägande, i den mån riktlinjerna är tillämpliga.

Särläkemedel

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

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.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

TLV
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