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Bokslutskommuniké 2017

Väsentliga händelser under perioden juli–december 2017

•  APL har under perioden juli - december ökat den totala nettoomsättningen med 
95,0 mkr till 741,0 mkr.

•  Nettoomsättningen, exklusive försäljning av läkemedel till beredningar i 
landstingsaffärerna, uppgick till 372,4 mkr och ökade därmed med 29,0 mkr.

•  Rörelseresultatet blev -17,5 mkr (5,1 mkr) och resultatet efter skatt blev 
-18,5 mkr (4,6 mkr).

•  Projektet med att konsolidera APLs materialhantering och storskaliga 
produktion, med flytt av volymer från Göteborg till Malmö, pågår.

•  I december avslog Miljöförvaltningen i Malmö APLs anmälan om utökning inom 
befintligt miljötillstånd för siten i Malmö. APL har överklagat Miljöförvaltningens beslut.

•  APLs anläggning i Göteborg såldes under december månad och APL kommer 
att vara kvar i lokalen som hyresgäst under en övergångsperiod.

•  För att finansiera pågående investeringar har två långfristiga lån tagits upp hos 
SEB om totalt 190 mkr.

Väsentliga händelser under 2017

•  SLL har beslutat att tilldela annan aktör avtal för beredningstjänsten, vilket innebär 
att APLs avtal löper ut i september 2018. Årlig omsättning för affären uppgår 
till cirka 360 mkr. 

•  Åklagarmyndigheten beslutade under året att lägga ner förundersökningen 
rörande arbetsplatsolyckan som inträffade på APL i Umeå 2016.

•  Rörelseresultatet för helåret uppgår till -25,6 mkr (1,8 mkr) vilket är en försämring 
med 27,5 mkr jämfört med helåret 2016. Under 2018 kommer pågående initiativ 
såsom konsolidering av verksamheten och en tydligare processtyrning genomföras 
för att säkerställa att lönsamheten förbättras långsiktigt.

Nyckeltal Jul–dec 2017 Jul–dec 2016 Helår 2017 Helår 2016

Nettoomsättning, mkr 741,0 646,1 1 433,2 1 301,1

Rörelseresultat, mkr -17,5 5,1 -25,6 1,9

Resultat efter skatt, mkr -18,5 4,6 -25,3 0,1

Kassaflöde, mkr 21,8 -1,0 21,9 -1,3

Bruttovinstmarginal % 4,9 7,5 5,5 7,9

Soliditet % 27,2 33,7 27,2 33,7

Räntabilitet på eget kapital % Negativt 1,8 Negativt 0,1
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VD-ord

För APL är samhällsuppdraget grunden för vår 
verksamhet. Vi tillhandahåller nödvändiga och i 
många fall livsviktiga läkemedel till patienter med 
särskilda behov. Trots att det finns ett stort antal 
registrerade läkemedel på marknaden, finns ett 
behov av specialtillverkade läkemedel. Vi arbetar 
nära sjukvården för att säkerställa att patienter 
snabbt får de läkemedel som behövs när t.ex. en viss 
substans inte finns tillgänglig i rätt dos eller berednings-
form. I dialog med apoteksaktörer och sjukvården 
framkommer att vår gedigna kompetens inom utveckling 
och tillverkning av dessa läkemedel värdesätts högt.

Att ha ett samhällsuppdrag kan vara utmanande, 
beroende på rådande förutsättningar. Om något av 
de läkemedel som APL tillhandahåller som lager-
beredning registreras av ett läkemedelsföretag 
måste APL upphöra med att tillhandahålla det. 
Prissättningen av extemporeläkemedel beslutas av 
TLV och baseras på ett självkostnadspris utifrån den 
marknad som fanns 2006. Prissättningstaxan sågs 
över av TLV under 2017 och det beslutades att 
oförändrad taxa skulle gälla från 1 april. Det är 
utmanande att leverera ekonomiska resultat med denna 
prissättning och med de nya krav och förväntningar som 
finns från våra intressenter. 

Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksam-
heten och vi är nu inne i en transformering där 
processer och flöden uppgraderas och verksamheten 

konsolideras. De anläggningar som vi ska bedriva 
verksamhet i framöver uppgraderas och det investeras 
i ny utrustning. Vi vidareutvecklar också vår kompetens 
och vårt arbetssätt. Detta gör vi för att proaktivt 
kunna möta våra kunders förväntningar och vara 
konkurrenskraftiga.

Under 2017 hade vi en positiv försäljningsutveckling 
med en total nettoomsättning på ca 1,4 miljarder kronor, 
vilket är en ökning med 10 %. Exkluderar vi läkeme-
del till landstingen blev ökningen 3 %. Av APLs två 
affärsområden Vård & Apotek och Life Science, 
uppvisade den senare en ökning med 9 %, främst 
beroende på en ökning inom kontraktstillverkning. 
Under 2018 kommer den totala omsättningen att 
minska något beroende på att vårt avtal med SLL 
för beredningstjänster till sjukvården löper ut och 
verksamheten går över till annan aktör.

Vi gick in i 2017 med målet att ha ett svagt negativt 
resultat. Under året har vi haft ökade kostnader med 
anledning av vår konsolidering av verksamheten, 
uppgradering av våra fastigheter, avsättningar och 
poster av engångskaraktär samt något generellt 
högre omkostnader, vilket gör att vi landar på ett 
resultat på - 25,6 mkr. Det är naturligtvis mycket 
otillfredsställande att inte nå våra ekonomiska mål 
och vi behöver säkerställa att de initiativ som 
kommer att pågå under 2018/2019 gör att vi långsiktigt 
kan närma oss ägarens förväntningar.

Som ledande tillverkare av individanpassade extempore-
läkemedel och etablerad CDMO bidrar vi aktivt såväl 
till svensk sjukvård som till utveckling av nya läkemedel 
på uppdrag av våra Life Science-kunder. Med stort 
engagemang och gedigen kompetens bidrar vi till 
livsviktiga och nya innovativa läkemedel.

Eva Sjökvist Saers 
VD
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Allmänt om verksamheten

APL är en av Europas största tillverkare av extempore-
läkemedel. APL är en ledande kontraktstillverkare 
inom Life science i Skandinavien och etablerad partner 
för tjänster och produkter till apotek och landsting.

Antalet anställda uppgår till 591. Verksamheten 
bedrivs vid fyra produktionsanläggningar: Umeå, 
Stockholm, Göteborg och Malmö samt vid sju 
beredningsenheter på sjukhus.

APL har resurser för utveckling, analys och tillverkning 
av läkemedel. APLs huvudsakliga verksamhet är att 
tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och 
lagerberedningar.

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

APLs långsiktiga finansiella mål är en soliditet om 
40 % – 50 % samt räntabilitet på eget kapital 
överstigande 8 % per år.

APL 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 ickediskriminerande 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

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 beredare av cytostatika i 
Sverige samt en lönsam CDMO i Europa specialiserad 
på utveckling och tillverkning med fokus på särläkemedel.
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Koncernen

Nettoomsättning 
Under andra halvåret 2017 uppgick koncernens nettoomsättning till 741 mkr. I denna 
nettoomsättning ingår försäljning av läkemedel som ingår i beredningstjänsten till 
landsting med 368,7 mkr. Försäljningen av läkemedel ökade med 22 % tack vare 
produktmix och volymtillväxt. Exkluderas läkemedelsförsäljning uppgick 
nettoomsättningen för perioden juli - december till 372,4 mkr vilket innebar en 
ökning med 29,0 mkr eller 8 % jämfört med samma period 2016. Ökningen var 
ett resultat av en positiv försäljningstillväxt inom affärsområde Vård & Apotek men 
framförallt tillväxt inom affärsområde Life science. 

Inom Vård & Apotek var omsättningsutvecklingen relativt stabil under andra 
halvåret och ökade med 5,1 mkr (+2 %) till en omsättning på 267 mkr exklusive 
försäljning av läkemedel som ingår i beredningstjänsten till landstingen. Inom 
affärsområde Vård & Apotek har apoteksvaror minskat med 5,7 mkr (-25 %). 
Det har skett en översyn av sortimentet och APL har upphört med produktion och 
försäljning av julsortimentet samt en del handelsvaror med lägre marginal vilket 
har resulterat i en lägre omsättning. Samtidigt har omsättningen av individuell och 
lagerberedd extempore samt tjänsteintäkterna inom landstingsaffären ökat med 
totalt 10,8 mkr (+5 %). Affärsområde Life science levererade en stark försäljnings-
tillväxt om totalt 20,8 mkr (+26 %). Den höga försäljningstillväxten förklaras av 
volymtillväxt i nya uppdrag, ökad andel analystjänster, omfasning av volymer från 
första halvåret till andra halvåret samt viss lageruppbyggnad.

För helår 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 433,2 mkr vilket innebar en ökning 
med 132,2 mkr eller 10 % jämfört med 2016.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden juli–december uppgick till -17,5 mkr, vilket var 22,5 mkr 
lägre än motsvarande period 2016. Det försämrade resultatet är främst drivet av 
ökade omkostnader kopplat till flytt av verksamhet från Göteborg till Malmö samt 
jämförelsestörande poster. Resultatet kompenseras delvis av rearesultat från 
försäljningen av fastigheten i Göteborg. 

För helår 2017 uppgick rörelseresultatet till -25,6 mkr vilket var 27,5 mkr lägre än 
föregående år. Det lägre resultatet förklaras av ökade omkostnader för genomförandet 
av konsolidering av verksamheten till Malmö 11 mkr; jämförelsestörande poster 
10 mkr (avsättningar personal och avvecklandet av SLL-affären 6mkr; övriga 
poster 4 mkr); högre avskrivningskostnader 7 mkr samt generellt högre omkostnader. 
Det högre kostnadsläget kompenseras delvis av reavinst vid försäljning av fastighet 
på 3 mkr. Under 2018 kommer pågående initiativ, såsom konsolidering av 
verksamheten och en tydligare processtyrning, genomföras för att säkerställa en 
långsiktig förbättring av lönsamheten.

Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt för helår 2017 uppgick till -25,3 mkr (0,1 föregående år).

Kassaflöde 
Kassaflödet uppgick under perioden juli–december till 21,8 mkr (0,1). För helår 
uppgick kassaflödet till 21,9 mkr (0,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten 
helår 2017 uppgick till -26,6 mkr (-69,5). Kassaflödet från den finansiella 
verksamheten helår 2017 uppgick till 51,2 mkr (74,7). Förändringen i kassaflödet 
förklaras främst av ökad extern upplåning samt investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar samt ökade kundfordringar och varulager. 
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Investeringar 
Totala investeringar under perioden januari – december uppgick till -57,6 mkr (-69,5) 
och avser främst investeringar i materiella anläggningstillgångar såsom anläggningar 
och system för att uppgradera dessa inför framtida produktions- och kvalitetskrav. 

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet 
Det egna kapitalet uppgick till 193,4 mkr vilket är en sänkning jämfört med föregående år. 
Soliditeten uppgick till 27,2 % (33,7 %). Räntabiliteten på eget kapital är negativt (0,1 %). 
Finansnetto uppgick till -2,0 mkr (-1,5). 

Räntebärande nettoskuld uppgick till 290 mkr, varav 100 mkr motsvarar lån för 
förvärv av fastigheterna där APL bedriver sin verksamhet och resterande del, 190 mkr, 
avser nyupptagna lån för att finansiera pågående nyinvesteringar. I samband med 
att nya lån togs upp sänktes checkkrediten från en limit på 200 mkr till 150 mkr. 
Outnyttjad checkräkningskredit per 31 december uppgick till 150 mkr (36,2).

Risker och osäkerhetsfaktorer 
APLs verksamhet är i begränsad omfattning utsatt för valuta- och kreditrisker. 
Ränterisken har ökat i och med ökad extern finansiering och sänkt soliditet. 
Det sker ett långsiktigt arbete för att förbättra kassaflödet och minska ränteexponeringen 
genom förbättrat rörelseresultat och minskad kapitalbindning.

Tvister 
Inga tvister med extern part föreligger.

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



7

Ett hållbarare APL

APL ska agera föredömligt och transparent. Det gör 
vi genom en kontinuerlig dialog med våra intressenter, 
vilket säkerställer att vi agerar enligt direktiv och 
förväntningar. Vårt utvecklingsarbete bedrivs inom fem 
områden: Lönsam tillväxt, Kundnära tjänsteutveckling, 
Effektiva flöden, Kvalitet i hela värdekedjan och 
Vinnande företagskultur. Nedan följer utfallet av vårt 
avslutade Hållbarhetsprogram 2015–2017 som 
antogs under hösten 2014.

Miljöpåverkan 
Energikartläggningar genomförs på APLs anläggningar. 
Vid en enhet där denna kartläggning genomförts har 
investeringar med snabbast återbetalningstid prioriterats. 
Anläggningen visar minskad förbrukning av el (-6 %) 
och fjärrvärme (-10 %) jmf med år 2016. Kartläggning 
kommer att genomföras på övriga anläggningar 
under 2018. Totalt sett har vår elförbrukning minskat 
med -1,9 % och fjärrvärmeförbrukningen har ökat 
med 11,6 % under 2017 jämfört med år 2014. 

APLs stora miljöpåverkan är koldioxidutsläpp. Vårt 
mål att minska utsläppen uppfylldes och utfallet blev 
-30 % (mål -20 %) i jmf med år 2014 och visar rätt 
väg mot ett noll-utsläpp år 2030 i enlighet med initiativ 
”Fossilfritt Sverige”. Största bidraget har varit minskade 
tjänsteresor med cirka 30 %. Transportutsläppen har 
ökat något men vår största logistikleverantör, som 
står för 87 % räknat på antal sändningar, visar fortsatt 
nedåtgående trend i sina utsläpp p.g.a. ökad användning 
av HVO-bränsle (förnyelsebar diesel).

Vårt mål har varit bl.a. att minska den totala mängden 
avfall samt öka återvinningsgraden av övrigt avfall. 
Vi ser en trend av ökat totalt avfall i och med nya 
tuffare lagkrav. Andel avfall till återvinning har ökat till 
cirka 48 % men ligger under målet (55 %). Detta 
beror mest på ökning av bygg- och rivningsavfall. 
En stor del av det som klassas som farligt avfall är 
inkuranser av råvaror och slutprodukter. 

Anställningsförhållande och arbetsvillkor 
Sjukfrånvaron på APL upplevs som relativt hög 
och därför har vi under året utarbetat nya rutiner för 
sjukfrånvaro och rehabilitering. Chefer, skyddsombud 
och fackliga representanter har deltagit i detta arbete. 
Det hälsofrämjande arbetet har stärkts genom 
inrättandet av ett APL-gemensamt friskvårdsråd. 

I och med #metoo-rörelsen har vi tydliggjort att det 
råder nolltolerans av kränkande särbehandling och 
trakasserier samt beskrivit vår visselblåsarfunktion 
internt. Vi har även genomfört en lönekartläggning i 
syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader. 

Mänskliga rättigheter 
Antalet riskleverantörer minskar tack vare en mål-
medveten och effektiv arbetsprocess där vi tillämpar 
ett självutvärderingsdokument för alla större leverantörer. 
De leverantörer som vi definierat som riskleverantörer 
hittills är leverantörer och tillverkare i Kina, Indien och 
Japan. De flesta uppfyller de grundläggande kraven 

för mänskliga rättigheter. Av 454 aktiva leverantörer 
är 4 % (mål 3 %) s.k. riskleverantörer. Motsvarande 
siffra 2015 var (8 %).

Organisationens roll i samhället 
APL har högt ställda etiska krav och accepterar inte 
någon form av korruption i våra affärer eller transaktioner. 
Vår verksamhet ska bedrivas i rättvis konkurrens och 
enligt gällande lagstiftning. Inga juridiska åtgärder har 
vidtagits mot APL.

Produktansvar 
Verksamheten ska bedrivas enligt gällande bransch-
praxis och på ett sådant sätt att myndighetskrav 
och regelverk för tillverkning och kontroll uppfylls. 
Inga disciplinära åtgärder för brott mot lagar och 
bestämmelser har ålagts APL.
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Moderbolaget Övrig information

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB uppgick under perioden 
januari–december till 1 431,5 mkr (1 300,0). Rörelseresultatet uppgick till -40,2 mkr 
(-10,5). Resultat efter skatt uppgick till -24,7 mkr (-0,6).

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

Undertecknade 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 2018

Eva Sjökvist Saers, Verkställande direktör

Kommande rapporter 
Årsredovisning 2017, 31 mars 2018 
Delårsrapport Q2 2018, 15 augusti 2018 
Mer information om APL finns på www.apl.se

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

Ulrika Königsson, CFO 
Tel: 010-447 96 19 
ulrika.konigsson@apl.se
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Koncernens resultaträkning
Belopp i tusentals kr Jul–dec 2017 Jul–dec 2016 Helår 2017 Helår 2016
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 741 040 646 056 1 433 218 1 301 052

Kostnad för sålda varor -704 056 -597 462 -1 352 746 -1 202 981

Bruttoresultat 36 984 48 595 80 472 98 071

Försäljningskostnader -5 168 -5 569 -11 112 -11 953

Administrationskostnader -52 616 -37 619 -98 584 -84 414

Övriga rörelseintäkter 3 882 258 4 409 1 056

Övriga rörelsekostnader -532 -603 -797 -876

Rörelseresultat -17 450 5 062 -25 612 1 884

Finansnetto -1 428 -830 -1 985 -1 488

Resultat före skatt -18 878 4 232 -27 597 396

Skatt 342 391 2 260 -267

Resultat efter skatt -18 536 4 623 -25 337 129

Koncernens balansräkning
Belopp i tusentals kr 31 dec 2017 31 dec 2016
Immateriella anläggningstillgångar 37 056 43 408

Materiella anläggningstillgångar 266 585 261 569

Finansiella anläggningsttillgångar 4 013 2 645

Varulager 148 578 133 916

Kundfordringar 200 816 182 099

Övriga kortfristiga fordringar 32 356 25 856

Kassa och bank 22 232 103

Summa tillgångar 711 636 649 596

Eget kapital 193 423 218 760

Avsättningar 14 196 12 040

Långfristiga skulder till kreditinstitut 290 000 100 000

Kortfristiga skulder 214 017 318 796

Summa eget kapital och skulder 711 636 649 596

Koncernens Kassaflödesanalys

Belopp i tusentals kr Jul–dec 2017 Jul–dec 2016 Helår 2017 Helår 2016

Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 3 058 16 285 2 786 27 126

Förändring av rörelsekapital 5 041 -17 550 -5 853 -33 722

Kassaflöde från den löpande verksamhetet 8 099 -1 265 -3 067 -6 596

Kassaflöde från investeringsverksamhet -10 740 -31 669 -26 212 -69 475

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 24 466 31 904 51 195 74 739

Periodens kassaflöde 21 825 -1 030 21 916 -1 332

Likvida medel vid periodens början 194 1 133 103 1 435

Kursdifferens i likvida medel 213 213

Likvida medel vid periodens slut 22 232 103 22 232 103

Koncernens förändring i eget kapital1

Belopp i tusentals kr 31 dec 2017 31 dec 2016

Eget kapital vid årets ingång 218 760 218 631

Periodens resultat -25 337 129

Eget kapital vid periodens utgång 193 423 218 760

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i tusentals kr Jul–dec 2017 Jul–dec 2016 Helår 2017 Helår 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 741 358 645 688 1 431 459 1 299 985

Kostnad för sålda varor -711 388 -602 798 -1 365 359 -1 214 388

Bruttoresultat 29 970 42 890 66 100 85 597

Försäljningskostnader -5 168 -5 569 -11 112 -11 953

Administrationskostnader -50 188 -37 566 -95 855 -84 342

Övriga rörelseintäkter 869 258 1 396 1 055

Övriga rörelsekostnader -484 -603 -749 -876

Rörelseresultat -25 001 -590 -40 220 -10 519

Finansnetto -1 161 -601 -1 528 -1 031

Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt -26 162 -1 191 -41 748 -11 550

Bokslutsdispositioner 15 737 10 973 15 737 10 973

Resultat före skatt -10 425 9 782 -26 011 -577

Skatt på årets resultat -610 0 1 308 0

Resultat efter skatt -11 035 9 782 -24 703 -577

Moderbolagets balansräkning
Belopp i tusentals kr 31 dec 2017 31 dec 2016

Immateriella anläggningstillgångar 37 056 43 408

Materiella anläggningstillgångar 89 100 78 866

Aktier i dotterbolag 79 897 79 897

Aktie/andelar i intressebolag 1 1

Uppskjuten skattefordran 1 308 -

Varulager 148 578 133 916

Kundfordringar 200 838 181 787

Fordringar hos koncernföretag 34 820 22 170

Övriga kortfristiga fordringar 27 499 24 203

Kassa och bank 22 183 103

Summa tillgångar 641 280 564 351

Eget kapital 141 905 166 609

Obeskattade reserver 28 878 31 970

Övriga avsättningar 6 025 2 977

Långfristiga skulder till kreditinstitut 190 000 -

Skulder till koncernföretag 86 554 63 725

Övriga kortfristiga skulder 187 918 299 070

Summa eget kapital och skulder 641 280 564 351
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Noter Definitioner

Väsentliga redovisningsprinciper Koncernen och Moderbolaget

Koncernredovisningen och redovisningen för moderbolaget har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, 
rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden. Från och med 
räkenskapsåret 2014 har övergång skett till redovisning enligt BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Vid upprättande av delårsrapport 
tillämpas BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till 
årsredovisningen för 2016. I övrigt följer koncernen regeringens riktlinjer för extern 
rapportering för företag med statligt ägande, i den mån riktlinjerna är tillämpliga.

CDMO 
Kontraktstillverkare, Contract Development & Manufacturing Organisation.

TLV 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

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.

Räntabilitet på eget kapital 
Årets resultat i förhållande till eget kapital.

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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