
Apotek Produktion & Laboratorier AB

Delårsrapport januari – juni 2019

Vi bidrar med  
läkemedel som  

räddar liv



2

Delårsrapport januari – juni 2019

Väsentliga händelser under perioden januari – juni 2019

• 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 och med mars. 

• Agneta Edberg valdes till ny styrelseledamot vid ordinarie bolagsstämma den 24 april. 
Agneta ersatte Malin Forkman som lämnade styrelsen i samband med stämman.

• Under föregående år genomfördes två utredningar kring APLs långsiktiga 
finansiering och affärsmodell, initierade av ägaren respektive styrelsen. 
Båda dessa oberoende utredningar pekar på att samhällsuppdraget går med 
betydande underskott och att det finns ett behov av att se över extemporetaxan 
som styr ersättningen för APLs samhällsuppdrag. Utredningarna pekar också på 
ett eftersatt investeringsbehov i verksamheten. 

• Regeringen fattade i början av januari beslut om ett första kapitaltillskott till APL. 
Ett ovillkorat aktieägartillskott om 60 mkr utbetalades i januari och ett ytterligare 
tillskott om 90 mkr har erhållits 9 juli. Likviditetsprognoser, inkluderande kortfristiga 
lån om 95 mkr, visar att ytterligare finansiering behöver tillföras APL under 2019 
och de närmaste åren för att säkerställa den fortsatta driften. Det pågår en 
fortsatt dialog mellan APL och ägaren kring omfattningen och utformningen av 
finansieringen av APLs samhällsuppdrag på kort och lång sikt.

• En strategisk översyn av APLs verksamhet pågår. Arbetet syftar till att skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar affärsmodell för APL och en ekonomi i 
balans. Styrelsen kommer att fatta beslut om inriktning och planer under hösten. 

• Betydande investeringar och arbete med att konsolidera och flytta storskalig 
produktion och materialhantering från Göteborg till Malmö pågår och projektet 
förväntas vara klart under hösten 2019. 

• För att säkerställa leverans av vårt samhällsuppdrag har styrelsen under våren 
fattat beslut om att förlänga hyreskontraktet för delar av fastigheten avsedd för 
steril extempore produktion i Backa, Göteborg. 

Nyckeltal Jan–jun 2019 Jan–jun 2018 Helår 2018

Nettoomsättning, mkr 638 782 1 473

Rörelseresultat, mkr -33 -35 -79

Resultat efter skatt, mkr -35 -34 -80

Kassaflöde, mkr -1 -16 -21

Bruttovinstmarginal, % 3 3 2

Soliditet, % 19 22 16

Räntabilitet på eget kapital, % Negativt Negativt Negativt

Medelantal anställda, st 483 496 489

• Den totala omsättningen under perioden uppgick till 638 (782) mkr vilket är en 
minskning med 18 procent främst drivet av avvecklingen av APLs avtal om 
beredningstjänster till Stockholms läns landsting (SLL). Avtalet med SLL 
avvecklades under kvartal fyra föregående år.

• Rörelseresultatet för perioden uppgår till -33 (-35) mkr vilket är bättre än 
förväntat och i linje med föregående år. 

Väsentliga händelser efter periodbokslutet

• Regeringen fattade i början av juli beslut om ett andra kapitaltillskott till APL. 
Det ovillkorade aktieägartillskottet om 90 mkr utbetalades till APL per den 9 juli. 
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Fokus på att skapa förutsättningar 
för en långsiktigt hållbar affärsmodell
APL har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag att förse 
svensk sjukvård med extemporeläkemedel till patienter 
med särskilda behov. Samhällsuppdraget gäller tillsvidare 
och innebär en tillhandahållande-skyldighet, som är 
utmanande med de förutsättningar som gäller. 

Vi har under året arbetat fokuserat med att adressera 
APLs finansiella utmaningar på kort och lång sikt. De 
utmaningar som APL står inför har byggts upp över en 
längre tid och är framförallt ett resultat av en under-
finansiering av vårt samhällsuppdrag och ett eftersatt 
investeringsbehov. Effekten av detta är att vi nu har 
stora behov av att uppgradera vår infrastruktur såsom 
maskiner och utrustning men även vår IT-miljö för att vi 
effektivt ska kunna leverera vårt samhällsuppdrag. 

Bilden bekräftas av två oberoende utredningar som 
genomfördes under hösten 2018 på uppdrag av vår 
ägare respektive styrelse med syfte att bland annat titta 
på APLs långsiktiga finansiering. Utredningarna har 
konstaterat att samhällsuppdraget inte är lönsamt, att 
ersättningsmodellen bör ses över samt att det finns ett 
betydande investeringsbehov i verksamheten. 

På kort sikt har vi vidtagit en rad åtgärder för att adressera 
och förbättra det ansträngda likviditetsläget och vi kan 
redan nu se resultat av detta arbete genom minskad 
kapitalbindning i framförallt lager och kundfordringar. 

En viktig förutsättning för att skapa en långsiktig 
hållbarhet är extemporetaxan, som ligger till grund för 
prissättningen av vårt samhällsuppdrag. Det är vår åsikt 
att taxan måste omarbetas från grunden då den 

nuvarande taxan baseras på förhållanden som rådde 
före avregleringen av apoteksmarknaden och inte 
återspeglar den verklighet som råder idag. Vi anser att 
det skulle vara till nytta för utvecklingen av extempore-
marknaden då en realistisk taxa skapar förutsättningar 
för större konkurrens. Detta skulle vara till nytta både för 
våra kunder och för APL.

Det är positivt att TLV nu har fått i uppdrag av Social-
departementet att se över extemporetaxan. Detta 
uppdrag ska rapporteras till departementet under 
januari 2020. APL deltar aktivt i detta arbete. 

Förutom uppdateringen av extemporetaxan har vi under 
året startat en strategisk översyn av APLs affärsmodell. 
Det innebär en genomgång av alla våra verksamheter 
och syftar till att skapa förutsättningar att leverera vårt 
samhällsuppdrag så effektivt som möjligt, till nytta för 
patienter och våra ägare, men också att vara ett 
attraktivt och ett konkurrenskraftigt CDMO-företag. 
Resultatet av detta arbete blir en strategisk plan som 
ska visa vägen till en långsiktig hållbar affärsmodell. 
Vi räknar med att styrelsen under hösten 2019 ska fatta 
beslut om att fastlägga denna plan.

Parallellt med detta fortsätter vi att bidra till långsiktigt 
hållbart företagande genom att fokusera på de fem 
långsiktiga mål som vi valt att prioritera. Se Långsiktig 
hållbar utveckling på sid 6.

Under 2019 har APL fått ett särskilt ägartillskott om 60 mkr 
i januari samt ytterligare 90 mkr i juli. Dessa tillskott har 
varit nödvändiga för att kunna leverera vårt samhälls-

uppdrag och finansiera de investeringar som vi tidigare 
beslutat om. Dessa investeringar utgörs i huvudsak av en 
uppgradering av vår verksamhet i Malmö. Utbyggnaden 
av tillverkningen och materialhanteringen i Malmö börjar 
nu närma sig sitt slut och vi beräknar att kunna ta detta i 
full drift i slutet av andra halvåret 2019. Som en effekt av 
avyttringen av vår fastighet i Backa, Göteborg, har 
styrelsen under våren fattat beslut om att fortsätta hyra 
delar av Backa-fastigheten för vår sterila extempore- 
produktion samt att flytta vår icke-sterila extempore- 
produktion från Backa till hyrda lokaler i Grimboåsen, 
Göteborg. 

Under första halvåret 2019 hade APL en total försäljning 
på 638 mkr, vilket är en minskning med 18 procent i 
jämförelse med föregående år. Denna minskning beror 
på att vi i år inte har någon försäljning av berednings-
tjänster till Stockholms läns landsting (SLL). 
Försäljningen har, frånräknat SLL, ökat med 
19 procent jämfört med förra året. Detta är 
drivet av en ökad försäljning av berednings-
tjänster till andra regioner samt ökning 
inom Life Science och CTM-tjänster. 
Vi ser en god utveckling av våra 
affärer och räknar med fortsatt 
tillväxt under resten av året. 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgår 
till -33 mkr och är bättre än 
planerat och ett resultat av de 
åtgärder vi vidtagit under våren. 
 
Jan Erneberg 
VD
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Allmänt om verksamheten

APL är en av Europas största tillverkare av extempore-
läkemedel. APL är en etablerad kontraktstillverkare 
inom Life Science i Skandinavien och partner för 
tjänster och produkter till apotek och landsting. 
Medelantal anställda uppgår till 483 (496). 
Verksamheten bedrivs vid fyra produktionsanläggningar; 
Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö samt vid ett 
antal beredningsenheter på sjukhus. APL har resurser 
för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. 
APLs huvudsakliga verksamhet är att tillverka och 
tillhandahålla extemporeläkemedel och lager-
beredningar. Svenska staten äger samtliga aktier i 
APL och äganderollen utövas av Socialdepartementet. 
APLs långsiktiga finansiella mål är en soliditet om 
40–50 procent samt räntabilitet på eget kapital 
överstigande 8 procent per år. 

APL bedriver värdeskapande verksamhet som 
organiseras i två affärsområden: affärsområde 
Vård & Apotek och affärsområde Life Science. 
Vår strategi är att vara ledande tillverkare av extempore-
läkemedel och beredare av cytostatika i Sverige samt 
en konkurrenskraftig CDMO i Europa specialiserad 
på utveckling och tillverkning av läkemedel och 
medicintekniska 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 
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 2019 uppgick koncernens netto-
omsättning till 638 (782) mkr. I denna nettoomsättning 
ingår försäljning av läkemedel som ingår i berednings-
tjänsten till landsting och som säljs till nettopris till 
landstingen enligt avtal. Om vi exkluderar denna 
läkemedelsförsäljning uppgick nettoomsättningen för 
perioden januari–juni till 341 (364) mkr vilket innebär 
en minskning med 23 mkr eller 6 procent jämfört med 
samma period 2018. Denna minskning beror framför allt 
på att APL har avvecklat avtalet för beredningstjänsten 
med Stockholms läns landsting under hösten 2018. 
För affärsområde Vård & Apotek ligger omsättningen 
lägre än 2018 beroende på ovanstående. För affärs-
område Life Science ökade omsättningen med 16 
procent. Orsaken är att kontraktstillverkningen uppvisar 
en bra försäljningstillväxt hos våra största kunder.

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33 (-35) mkr 
vilket ger en rörelsemarginal på -5 (-4) procent. Den 
lägre rörelsemarginalen jämfört med föregående år 
förklaras av att lägre omkostnader inte fullt ut kom-
penserar för lägre intäkter. Rörelseresultatet har trots 
det utvecklats bättre än planerat vilket är ett resultat 
av de initiativ som har vidtagits under våren för att sänka 
kostnadsnivån och minska kapitalbindningen i lager och 
kundfordringar.

Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt uppgick till -35 (-34) mkr.

Kassaflöde 
Under perioden uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten till -18 (-30) mkr. Förbättringen 
i kassaflödet förklaras i huvudsak av lägre kapital-
bindning, framförallt drivet av lägre kundfordringar.

Under första halvåret har investeringar gjorts, i främst 
materiella anläggningstillgångar, om totalt 59 (53) mkr. 
Dessa avser till övervägande del investeringar i anlägg-
ningen i Malmö. Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten uppgick till 76 (66) mkr under perioden. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten består 
av erhållet aktieägartillskott om 60 mkr samt ökat 
utnyttjande av checkräkningskrediten med 16 mkr.

Det totala kassaflödet för perioden uppgår därmed 
till -1 (-16) mkr och likvida medel vid periodens slut 
uppgår till 1 (6) mkr. 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier 
AB uppgick under perioden till 635 (781) mkr. Rörelse-
resultatet uppgick till -45 (-37) mkr. Resultat efter skatt 
uppgick till -46 (-36) mkr.

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

APL ska vara ett hållbart företag med strategiska 
utvecklingsmål och agera föredömligt och transparent. 
Vår styrelse och ledning arbetar med en strategi för 
att bidra till de globala målen inom FNs Agenda 2030 
och regeringens initiativ Fossilfritt Sverige 2030. 
Utifrån ägare och intressenters förväntningar på 
APL som statligt bolag, utifrån 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 
APL bidrar till detta mål genom vårt samhällsuppdrag 
att utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ända-
målsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extempore-
läkemedel och lagerberedningar. Detta sker i nära 
samarbete med specialistläkare, förskrivare och 
myndigheter. Syftet är att patienter med särskilda 
behov, som inte kan använda de läkemedel som 
finns tillgängliga på marknaden, ska få tillgång till 
rätt behandling. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
APL satsar på ett processorienterat arbetssätt vad 
gäller områdena säkerhet, hälsa och miljö. 

Vi har tagit fram ett nytt arbetssätt för att arbeta aktivt och 
förbyggande med avvikelsehantering. Observationer 
återkopplas vid dagliga möten och rapporteras till 
ledningen varje vecka vilket ger oss en tydlig bild 
av vilka förbättringsområden vi behöver prioritera. 

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 våren, för att tydliggöra vad som 
gäller och vilket ansvar vi alla har att agera. Sedan 
förra året erbjuder APL en visselblåsarkanal (extern 
tjänst) man kan använda sig av om man vi rapportera 
något anonymt. 

Sjukfrånvaron har under 2019 visat en tydligt positiv 
och nedåtgående trend inom APL, vad gäller både 
korttids- och långtidsfrånvaro. Vi ser därmed effekt av 
de nya rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering som 
implementerats och som innebär snabbare åtgärder 
och tydligare vägledning till personalansvariga chefer 
och berörda medarbetare. Vi har aktivt följt upp och 
stöttat chefer och medarbetare inom detta område 
och vi har en ny upphandlad aktör inom företagshälso-
vård, vars samarbete också har bidragit till den 
positiva utvecklingen.
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Hållbar konsumtion och produktion 
Vårt samhällsuppdrag är tydligt och vi får inte 
marknadsföra våra produkter för ökad försäljning 
utan vi ska leverera det som efterfrågas specifikt 
för varje individuell patient. 

Vi har genomfört omfattande energikartläggningar 
tidigare och tagit fram handlingsplaner för minskad 
energiförbrukning. Just nu pågår ett förändringsarbete 
där all verksamhet ses över för att effektivisera stor- 
och småskalig produktion samt vårt sortiment.  
Alla energibesparande investeringar utvärderas 
långsiktigt. Några större åtgärder är ännu inte  
genomförda. 

Bekämpa klimatförändringarna 
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. 

Vi har uppgraderat vår IT-miljö och ändrat rutinerna 
kring tjänsteresor mellan våra fyra produktions-
anläggningar så att alltfler möten numera sker 
på distans.

Fredliga och inkluderande samhällen 
APL är sedan tidigare anslutna till FN:s Global 
Compact där vi förbundit oss att årligen avrapportera hur 
vi arbetar med mänskliga rättigheter och antikorruption. 

Vi har cirka 500 aktiva 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 att följa upp våra leverantörer.
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Kommande rapporter 
Bokslutskommuniké 2019, 15 februari 2020 
Års- och hållbarhetsredovisning 2019, 31 mars 2020 
Mer information om APL finns på www.apl.se

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

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

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

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

Stockholm den 12 augusti 2019

Johan Assarsson Agneta Edberg  Britt Hansson 
Ordförande  Ledamot Ledamot 

Eugen Steiner  Ulf Tossman  Jan Erneberg
Ledamot Ledamot  Verkställande direktör

Susann Danielsson Erik Strandmark
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 den bifogade 
delårsrapporten för Apotek Produktion & Laboratorier 
AB per den 30 juni 2019 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 granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre 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 identifiera-

de 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.

Särskild upplysning 
Utan att det påverkar vår slutsats ovan vill vi fästa 
uppmärksamheten på delårsrapportens avsnitt 
Väsentliga händelser under perioden januari–juni 
2019 (sid 2) av vilket framgår att ytterligare finansiering 
behöver tillföras under 2019 och de närmaste åren för 
att säkerställa den fortsatta driften. Det framgår också 
att detta ytterligare finansieringsbehov inte var säker-
ställt vid tidpunkten för avgivandet av delårsrapporten.

Dessa förhållanden tyder på att det finns en osäker-
hetsfaktor som kan leda till tvivel om bolagets förmåga 
att fortsätta driften.

Stockholm den 13 augusti 2019

KPMG AB 
Ingrid Hornberg Román 
Auktoriserad revisor 

Granskningsrapport
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Koncernens balansräkning

Belopp i tusentals kr 30 juni 2019 30 juni 2018 Helår 2018

Immateriella anläggningstillgångar 29 676 34 136 30 826

Materiella anläggningstillgångar 402 016 304 127 357 828

Finansiella anläggningsttillgångar 19 5 139 19

Varulager 133 254 148 950 136 619

Kundfordringar 136 411 210 587 147 372

Övriga kortfristiga fordringar 40 406 28 583 43 591

Kassa och bank 1 177 6 208 1 993

Summa tillgångar 742 959 737 730 718 248

Eget kapital 138 455 158 955 113 373

Avsättningar 15 465 19 864 13 126

Långfristiga skulder till kreditinstitut 195 000 290 000 195 000

Kortfristiga skulder 394 039 268 911 396 749

Summa eget kapital och skulder 742 959 737 730 718 248

Koncernens kassaflödesanalys

Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -16 494 -12 329 -44 064

Förändring av rörelsekapital -1 193 -17 820 48 314

Kassaflöde från den löpande verksamhetet -17 687 -30 149 4 250

Kassaflöde från investeringsverksamhet -59 102 -52 668 -118 658

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 75 994 66 344 93 586

Periodens kassaflöde -795 -16 473 -20 822

Likvida medel vid periodens början 1 993 22 232 22 232

Kursdifferens i likvida medel -21 449 583

Likvida medel vid periodens slut 1 177 6 208 1 993

Koncernens förändring i eget kapital1

Belopp i tusentals kr 30 juni 2019 30 juni 2018 Helår 2018

Eget kapital vid årets ingång 113 373 193 423 193 423

Aktieägartillskott 60 000

Periodens resultat -34 918 -34 468 -80 050

Eget kapital vid periodens utgång 138 455 158 955 113 373

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

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusentals kr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 638 101 782 442 1 473 103

Kostnad för sålda varor -620 776 -758 396 -1 441 564

Bruttoresultat 17 325 24 046 31 539

Försäljningskostnader -5 863 -6 417 -12 272

Administrationskostnader -44 906 -49 572 -96 572

Övriga rörelseintäkter 487 1 450 2 519

Övriga rörelsekostnader -390 -4 104 -4 476

Rörelseresultat -33 347 -34 597 -79 262

Finansnetto -1 571 -1 381 -3 151

Resultat före skatt -34 918 -35 978 -82 413

Skatt på periodens resultat 0 1 510 2 363

Resultat efter skatt -34 918 -34 468 -80 050

Finansiella rapporter i sammandrag
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i tusentals kr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 635 149 780 596 1 469 729

Kostnad för sålda varor -629 422 -758 810 -1 443 845

Bruttoresultat 5 727 21 786 25 884

Försäljningskostnader -5 863 -6 417 -12 272

Administrationskostnader -44 836 -49 379 -95 984

Övriga rörelseintäkter 487 1 450 2 519

Övriga rörelsekostnader -388 -4 104 -4 476

Rörelseresultat -44 873 -36 664 -84 329

Finansnetto -964 -929 -2 051

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -45 837 -37 593 -86 380

Bokslutsdispositioner 0 0 34 276

Resultat före skatt -45 837 -37 593 -52 104

Skatt på periodens resultat 0 1 280 -1 308

Resultat efter skatt -45 837 -36 313 -53 412

Moderbolagets balansräkning
Belopp i tusentals kr 30 juni 2019 30 juni 2018 Helår 2018

Immateriella anläggningstillgångar 29 299 33 652 30 396

Materiella anläggningstillgångar 107 102 105 983 111 850

Aktier i dotterbolag 79 897 79 897 79 897

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 1

Uppskjuten skattefordran 0 2 588 0

Andra långfristiga fordringar 18 18 18

Varulager 133 254 148 950 136 619

Kundfordringar 135 508 210 781 146 680

Fordringar hos koncernföretag 81 319 - 21 469

Övriga kortfristiga fordringar 34 877 22 637 34 575

Kassa och bank 676 6 085 1 869

Summa tillgångar 601 951 610 592 563 374

Eget kapital 102 656 105 592 88 493

Obeskattade reserver 8 721 28 878 8 721

Övriga avsättningar 13 669 12 095 11 330

Långfristiga skulder till kreditinstitut 95 000 190 000 95 000

Skulder till koncernföretag 3 799 24 863 2 531

Övriga kortfristiga skulder 378 106 249 164 357 299

Summa eget kapital och skulder 601 951 610 592 563 374
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Noter Definitioner

Väsentliga redovisningsprinciper  
Koncernen och Moderbolaget

Koncernredovisningen och redovisningen för moderbolaget 
har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 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 2018. I övrigt följer koncernen 
regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med 
statligt ägande, i den mån riktlinjerna är tillämpliga.

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 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.
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