
  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

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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2017 har varit ett spännande år för iApotek. Den 28 juni togs 
bolagets aktie upp för handel på AktieTorget och i samband med 
noteringen genomfördes en spridningsemission på 3,3 MSEK som 
blev övertecknad med cirka 33 procent.  
 
Under året har bolaget fokuserat på försäljning och 
marknadsaktiviteter för att växa och stärka bolagets varumärke 
iApotek.se genom olika marknadsföringskanaler såsom nationell 
tv, webb-tv och sociala medier. Utvecklingen av vår webbutik och 
innehåll har skett löpande under året och vi kan nu konstatera att 
vi har uppnått vårt mål att erbjuda över 7 000 produkter till våra 
kunder. Bolaget har också inlett ansökningsprocessen om att bli 
ett öppenvårdsapotek. Under året har vi skapat oss de 
förutsättningar som läkemedelsverket och e-hälsomyndigheten 
kräver för att vi ska kunna genomföra en framgångsrik 
ansökningsprocess. Öppenvårdstillståndet skulle utöver en 
kvalitetsstämpel för bolaget och möjligheten till att bedriva 
försäljning av receptbelagda läkemedel även innebära ett ökat 
utbud av receptfria läkemedel som bolaget får bedriva försäljning 
av.  

 
 
 
Framtid 
Vi kommer att lägga fullt fokus på att slutföra ansökan om att bli 
ett öppenvårdsapotek för sedan återuppta en allt mer aggressiv 
marknadsföringsstrategi för att skapa tillväxt genom ökad 
omsättning. Vi ser med stor positivitet och förhoppning på 2018 
och kommer fortsätta det hårda arbetet som vi har lagt ned under 
2017 för att ta nästa steg mot att bli ett fullskaligt 
öppenvårdsapotek. 
 
Med detta sagt vill jag passa på att tacka aktieägarna för det 
gångna året och att vi i styrelsen för iApotek Int AB ser fram emot 
ett framgångsrikt 2018. 
 
2018-02-09 
Christian Kronegård 
VD iApotek Int AB 
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Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteks- 
och kosmetikprodukter.   

 

Apoteksmonopolet hade funnits i Sverige sedan 1971 och när 
det togs bort år 2009 med de primära syftena 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 utifrån en 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 online via abonnemang. Med en renodlad 
nätaktör i Sverige som står för majoriteten av vad 
apoteksbranschen omsätter genom e-handel ser bolaget en 
möjlighet att ta marknadsandelar i Sverige och öka 
försäljningen av apoteksprodukter genom internet.  
 
iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, 
nikotinmedel och kosmetikprodukter. Bolaget har tillstånd 
från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria 
läkemedel på internet.  
 

 Bolaget listas på AktieTorget 28 juni 2017 
 Bolaget träffar avtal med logistikpartner i Stockholm i 

led med att påbörja ansökningsprocess om 
öppenvårdstillstånd 

 Dr Peter Svamo och Dr Christian Kirnö väljs in i bolaget, 
Carl Kock avslutar sitt uppdrag som ledamot 

 Bolaget uppnår sin målsättning om att erbjuda över 7 
000 produkter på sin hemsida iApotek.se 

 Christian Kronegård tillträder som tillförordnad VD  

Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 1,2 MSEK (0 SEK) och 
för Q4 uppgick den till 0,4 MSEK (0 SEK). Resultatet för 2017 
uppgick till -6,8 MSEK (-0,4 MSEK) och för Q4 uppgick det till -
2,5 MSEK (-0,3 MSEK). Resultatet per aktie för 2017 uppgick till 
-1,02 (-0,09) och för Q4 -0,37 (-0,07).  
 

 

Under Q4 2017 har avskrivningar av varumärken enligt plan 
uppgått till 12 500 kronor, vilket belastar resultaträkningen. 
 

Per den 31 december 2017 uppgick eget kapital till 1 625 354 
SEK (3 555 232 SEK). 
 

Per den 31 december 2017 har bolaget två heltidsanställda 
samt tre timanställda medarbetare utöver det flertalet 
konsulter i nära anslutning till bolaget. 
 

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos AktieTorget 
under kortnamnet IAPO, ISIN-kod är SE009357429. 
Aktiekapitalet i iApotek uppgår till 666 700 kronor fördelat på 
6 667 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie per 
den 31 december 2017. Aktiekapitalet i iApoteks 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.  
 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. 
 

 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 13 april 2018. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för 
nedladdning på bolagets hemsida (www.iapotek.se) senast 
tre veckor innan årsstämman. 
 
Kommande rapporttillfällen: 
17 april 2018 – Delårsrapport ett 2018 
 
Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor 
 
Stockholm, 9 februari 2018 
iApotek Int AB (publ) 
www.iapotek.se  
 
På styrelsens uppdrag genom VD Christian Kronegård 
 
För information kontakta: 
Christian Kronegård Verkställande direktör 
info@iapotek.se

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


 

 

 

 

 

   

      

(SEK) 
 
Rörelsens intäkter 

 2017-01-01 
2017-12-31 

2016-01-28 
2016-12-31 

2017-10-01 
2017-12-31 

2016-10-01 
2016-12-31 

Nettoomsättning  1 225 740 3 720 438 843 1 491 
  1 225 740 3 720 438 843 1 491 
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -1 082 456 -12 585 -416 145 -10 348 
Övriga externa kostnader  -5 840 651 -370 534 -2 065 142 -294 008 
Personalkostnader   -1 066 130 -35 372 -414 562 -22 597 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

  
-37 500 

 
-12 500 

 
-12 500 

 
-6 250 

  -8 026 737 -430 991 -2 908 349 -333 203 
Rörelseresultat  -6 800 997 -427 271 -2 469 506 -331 712 

Resultat från finansiella investeringar      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 3 0 3 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -186 0 -124 0 
  -186 3 -124 3 
Resultat efter finansiella poster  -6 801 183 -427 268 -2 469 630 -331 709 

Skatt på periodens resultat   0 0 0 0 
Periodens resultat  -6 801 183 -427 268 -2 469 630 -331 709 
      
Resultat per aktie  -1,02 -0,09 -0,37 -0,07 



 

 

 

(SEK) 
 

 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 

   

Varumärken  75 000 112 500 

Summa anläggningstillgångar  75 000 112 500 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror  227 372 0 

  227 372 0 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  21 882 0 

Övriga fordringar  293 754 22 347 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  169 000 20 000 

Kassa och bank  1 751 566 3 573 154 

Summa omsättningstillgångar  2 463 574 3 615 501 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  2 538 574 3 728 001 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  666 700 500 000 

  666 700 500 000 
Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  7 759 837 3 482 500 

Periodens resultat  -6 801 183 -427 268 
  958 654 3 055 232 
Summa eget kapital  1 625 354 3 555 232 

 
Kortfristiga skulder 

   

Leverantörsskulder  641 100 4 993 

Övriga skulder  86 784 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  185 336 167 776 
  913 220 172 769 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 538 574 3 728 001 



 

 

(SEK) 
Den löpande verksamheten 

 2017-01-01- 
2017-12-31 

2016-01-28- 
2016-12-31 

Resultat efter finansiella poster  -6 801 183 -427 268 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

     Avskrivningar och nedskrivningar  37 500 12 500 

  -6 763 683 -414 768 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -6 763 683 -414 768 

Förändringar i rörelsekapital    
     Förändring av varulager  -227 372 0 
     Förändring av rörelsefordringar  -442 289 -42 347 

     Förändring av rörelseskulder  740 451 172 769 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 692 893 -284 346 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0 -125 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -125 000 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyemission  4 871 305 3 932 500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 871 305 3 932 500 

    

Årets kassaflöde  -1 821 588 3 523 154 

Likvida medel vid årets början  3 573 154 50 000 

Likvida medel vid årets slut  1 751 566 3 573 154 



 

 

 

iApotek Int AB 
Box 7352 

103 90 Stockholm 
 +46(0)8 – 121 48 539 

 

 

Sedermera Fondkommission 
Norra Vallgatan 64 

211 22 Malmö 
+46(0)-40 615 14 10 

 

 

 

 

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

