
  

 

 

 

  

 



  

 
 

RISKER  
Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre 
faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget. Mer information 
om Bolaget går att få på www.iapotek.se 
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Under årets tredje kvartal har iApotek fortsatt växa och tagit 
inledande steg mot att bli ett fullskaligt apotek. Fokus har fortsatt 
legat på försäljning och marknadsföringsaktiviteter för att öka 
omsättningen och bygga varumärke, det är glädjande att se att 
omsättningen har ökat med 122% från föregående kvartal. Vi har 
fortsatt synts på prisjämförelsesidor, Webb-TV och sociala medier. 
Under kvartal tre har iApoteks reklamfilm även synts på 
rikstäckande traditionell TV. Som tidigare kommunicerat utökar vi 
kontinuerligt produktutbudet och erbjuder idag våra kunder cirka 
6 500 produkter, vi ser därmed ut att överträffa årets mål om 7 000 
produkter. 
 
Vi ser fram emot att ta del av den kunskap och erfarenhet som 
Bolagets nya styrelsemedlemmar, Dr. Peter Svamo och Dr. 
Christian Kirnö, kommer att bidra med. Ytterligare en anställd har 
tillkommit i Bolaget, en läkemedelsansvarig apotekare, detta är en 
central del inför vår ansökan om att erhålla 
öppenvårdsapotekstillstånd. Andra steget kommer att vara en ny 
logistiklösning som vi förväntar oss kunna presentera inom kort. 
  

 
 
 
Framåtblick 
Fokus framgent kommer vara att erhålla 
öppenvårdsapotekstillstånd. Detta möjliggör att vi kan erbjuda 
våra kunder receptbelagda läkemedel, fler receptfria läkemedel 
och rådgivning. Detta är ett stort steg för iApotek och vi ser fram 
emot möjligheten att erbjuda våra kunder denna helhetslösning 
och att bli ett fullskaligt digitalt apotek. 
 
Beatrice Sederowsky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Delårsrapport ett 2018   Bokslutskommuniké 2017   



 

Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteks- 
och kosmetikprodukter.   

 

Apoteksmonopolet har funnits i Sverige sedan 1971 och 
omreglerades år 2009 med primära syftet att öka 
tillgängligheten och generera lägre läkemedelskostnader. 
Sedan 2009 har fler apotek och framväxten av e-handel 
bidragit till en förbättrad tillgänglighet. 
 
iApotek Int AB bildades januari 2016 med sin vision att öka 
tillgängligheten för försäljning av apoteks- och 
kosmetikprodukter i Sverige genom sin e-handelsplattform 
www.iapotek.se och www.shaveit.se som säljer grooming-
produkter för män via abonnemang online. Med en renodlad 
nätaktör i Sverige som står för majoriteten av vad 
apoteksbranschen omsätter genom e-handel ser Bolaget stor 
potential att ta marknadsandelar i Sverige och öka 
försäljningen av apoteksprodukter genom Internet. 
 
iApotek Int AB bedriver detaljhandel med receptfria 
läkemedel, nikotinmedel och kosmetikprodukter. iApotek Int 
AB har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning 
av receptfria läkemedel på Internet. 
 

Bolaget har som målsättning att bli verksamt inom den s.k. 
öppenvårdsmarknaden som 2016 omsatte 40,1 mdkr. Denna 
marknad omsatte 2015 38,1 mdkr, vilket motsvarar cirka 80 % 
av omsättningen för hela apoteksmarknaden, där e-handel 
svarade i februari 2016 för 3,6 procent av omsättningen på 
apotekens öppenvårdsmarknad. 
 

 Bolaget tar ett första steg inför ansökan om att erhålla 
öppenvårdsapotekstillstånd genom att rekrytera en 
läkemedelsansvarig apotekare.  

 Dr. Peter Svamo och Dr. Christian Kirnö tillkommer 
Bolagets styrelse. 

 Bolagets omsättning ökar med 122% gentemot kvartal 
två. 

Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 540 141 SEK (2 201 SEK). 
Det redovisade resultatet för Q3 uppgick till - 2 470 474 SEK  
(- 61 833 SEK). Resultatet per aktie uppgick till - 0,37 (- 0,92).  
 

 

Under Q3 2017 har avskrivningar uppgått till 12 500, vilket 
belastas resultaträkningen. Avskrivning härleds gällande 
avskrivning av varumärken, enligt plan. 
 

Per 30 september 2017 uppgick eget kapital till 4 094 982 SEK 
(3 454 441 SEK). 
 

Per den 30 september 2017 har Bolaget tre (3) anställda; utöver 
det tre (3) timanställda medarbetare. 

 

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos AktieTorget 
under kortnamnet IAPO, ISIN-kod är SE0009357429. 
Aktiekapitalet i iApotek uppgår till 666 700 kronor fördelat på 
6 667 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie per 
30 september 2017. Aktiekapitalet i iApotek ska uppgå till lägst 
500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 
5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier. Samtliga aktier 
är emitterade och fullt betalda. 

Redovisningsmetod K3 principen: 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder 
upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för 
fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan 
köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital 
redovisas som goodwill.  
 
Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna 
kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som 
tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.  
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 
 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp 
(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över 
tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, 
verktyg, installationer och goodwill 5 år.  
 
Kommande rapporttillfällen: 
9 februari 2018 – Bokslutskommuniké 2017 
17 april 2018 – Delårsrapport ett 2018 
 
Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor 
 
Stockholm, 20 oktober 2017 
iApotek Int AB (publ) 
www.iapotek.se  
 
På styrelsens uppdrag Beatrice Sederowsky, Verkställande 
direktör  
 
För övrig information kontakta: 
Beatrice Sederowsky Verkställande direktör 
info@iapotek.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iapotek.se/
http://www.shaveit.se/
http://www.iapotek.se/


 

 

  

      

(SEK) 
 
Rörelsens intäkter 

2017-01-01 
2017-09-30 

2016-01-28 
2016-09-30 

2017-07-01 
2017-09-30 

2016-07-01 
2016-09-30 

2016-01-28 
2016-12-31 

Nettoomsättning 786 895 2 229 540 141 2 201 3 720 
 786 895 2 229 540 141 2 201 3 720 
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter -666 312 -2 237 -463 291 -1 002 -12 585 
Personalkostnader -651 567 -12 775 -353 613 -12 775 -35 372 
Övriga externa kostnader  -3 775 509 -76 526 -2 181 211 -44 007 -370 534 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 
-25 000 

 
-6 250 

 
-12 500 

 
-6 250 

 
-12 500 

 -5 118 388 -97 788 -3 010 615 -64 034 -430 991 
Rörelseresultat -4 331 493 -95 559 -2 470 474 -61 833 -427 271 

Resultat från finansiella investeringar      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 3 
Räntekostnader och liknande resultatposter -62 0 -62 0 0 
 -62 0 -62 0 3 
Resultat efter finansiella poster -4 331 555 -95 559 -2 470 536 -61 833 -427 268 

Skatt på periodens resultat  0 0 0 0 0 
Periodens resultat -4 331 555 -95 559 -2 470 536 -61 833 -427 268 
      
Resultat per aktie -0,65 -1,42 -0,37 -0,92 -0,09 



 

 

(SEK) 
 

2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 

   

Varumärken 87 500 118 750 125 000 
Summa anläggningstillgångar 87 500 118 750 125 000 
    
Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    
Färdiga varor och handelsvaror 108 345 0 0 
 108 345 0 0 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 97 216 0 0 
Övriga fordringar 377 658 2 741 22 347 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 89 000 0 20 000 
Kassa och bank 3 961 504 3 473 200 3 573 154 
Summa omsättningstillgångar 4 633 723 3 475 941 3 615 501 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 4 721 223 3 594 691 3 728 001 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 666 700 67 500 500 000 
 666 700 67 500 500 000 
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat 7 759 837 3 482 500 3 482 500 
Periodens resultat -4 331 555 -95 559 -427 268 
 3 428 282 3 386 941 3 055 232 
Summa eget kapital 4 094 982 3 454 441 3 555 232 
 
Kortfristiga skulder 

   

Leverantörsskulder 447 181 0 4 993 
Övriga skulder 33 044 3 828 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 146 016 136 422 167 776 
 626 241 140 250 172 768 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 721 223 3 594 691 3 728 001 



 

 

 

iApotek Int AB 

Box 7352 

103 90 Stockholm 

 +46(0)8 – 121 48 539 
 

 
 

 

 

 

Jan Hamberg 

Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag 

Östermalmsgatan 33 

114 26 Stockholm 

+46(0)8-247 870 
 

 

 
 

 

 

Euroclear Sweden AB 

Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 

+46(0)8-402 90 00 

 

http://www.allabolag.se/5565586947

