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DELÅRSRAPPORT 
 
JANUARI – MARS 2016 
• Nettoomsättningen uppgick till 79,3 MSEK (70,8) 

• EBITDA uppgick till 5,2 MSEK (3,7) 

• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,06) före utspädning 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
• Ökning i nettoomsättning och bruttovinst  

• Nettoomsättningen ökade med 12% till 79,3 MSEK 
• Bruttovinsten ökade med 17% till 38,4 MSEK 

• Positiv EBITDA om 5,2 MSEK under perioden 
• Fortsatt försäljningstillväxt med god bruttomarginal  
• Ökade volymer ger bättre skalfördelar 

• Framtidsutsikter 2016 
• Bibehållen nettoomsättning 
• Positiv EBITDA 
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VERKSAMHETEN 

Försäljning och lönsamhet fortsätter att öka under första kvartalet 
Försäljningen har under årets första kvartal fortsatt att öka och bolaget noterade den hittills högsta 
kvartalsförsäljningen under årets första tre månader. Ökningen överträffar förväntningarna och avser 
delvis direktförsäljning till kund vilka levererats tidigare än planerat. Tillväxthastigheten har enligt 
förväntan mattats av i jämförelse med föregående år. Under årets första kvartal ökade nettoomsättningen 
med 12% till 79,3 (70,8) MSEK, fördelat på 19,4 (23,0) MSEK i Norden, 30,5 (25,4) MSEK i Norra Europa, 
24,3 (19,3) MSEK i Södra Europa och 5,1 (3,1) MSEK i Övriga världen. Ökningen i försäljning genereras 
huvudsakligen utanför de nordiska länderna. 
 
Den ökade försäljningen är även förknippad med en förbättrad bruttomarginal. Under årets första kvartal 
ökade bruttovinsten med 17% till 38,4 MSEK (32,9) jämfört med samma period föregående år, vilket, 
tillsammans med ökade skalfördelar, har resulterat i ett positivt EBITDA resultat på 5,2 MSEK (3,7).   
 
Graf 1. Rullande 12 månader nettoomsättning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utveckling av produktportföljen 
Registreringsprocedurerna för de två egenutvecklade produkterna fortskrider enligt plan, med förväntade 
lanseringar i ett flertal av Bluefish viktigaste marknader under senare delen av 2016 respektive 2017.  
 
Under första kvartalet har Bluefish tecknat sitt första utlicensieringsavtal avseende en av de två 
egenutvecklade produkter som är i registreringsfas. Utlicensiering av produkter erbjuder bolaget 
möjligheten att skapa försäljning på marknader där Bluefish själv inte har någon verksamhet. Lansering av 
produkten är beräknad till ca 18-24 månader efter ingått avtal då produkten först måste registreras och 
godkännas.  
 
Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är avgörande för bolagets framtida tillväxt 
och lönsamhet och utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker löpande. Således 
fortsätter bolaget att investera i nya produktlicenser samt nya utvecklingsprojekt. Investeringar sker 
selektivt och enbart i de marknader där Bluefish ser en stor potential både vad gäller försäljning och 
lönsamhet. Under det första kvartalet har produktportföljen utökats med en inliceniserad produkt. 
Nuvarande produkter under registrering förväntas lanseras från slutet av 2016 fram till 2018.  
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FRAMTIDSUTSIKTER 
Försäljningsutvecklingen och förbättringen i lönsamhet under 2015 har skapat en stark plattform för 
bolagets fortsatta utveckling. Bolaget gör bedömningen att både försäljningen och lönsamheten under 
2016 kommer att stabiliseras på motsvarande nivå som 2015, men fluktuationer kommer att förekomma 
mellan kvartalen. Nya produktlanseringar under senare delen av 2016 och 2017 förväntas driva 
ytterligare försäljningstillväxt samt ha en positiv effekt på lönsamheten på längre sikt.   
 

      31 mar 2016 31 mar 2015 

Produkter under utveckling eller registrering 21  18 

Produkter på marknaden   63  62 
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FINANSIELL ÖVERSIKT  

    2016 2015  2015 

MSEK    jan-mar jan-mar förändring jan-dec 

Nettoomsättning   79,3 70,8 12% 283,2 
Bruttoresultat   38,4 32,9 17 % 132,5 
Bruttomarginal   48,4% 46,5% 1,9 pp 46,8% 
EBITDA   5,2 3,7 41% 12,8 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2,0 8,8  48,5 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4,6 -7,1  -22,6 

 
 
Bluefish genererade en nettoomsättning på 79,3 MSEK (70,8) under årets första kvartal, en ökning med 
12% jämfört med samma period 2015. Bruttovinsten uppgick till 38,4 MSEK (32,9), vilket gav en 
bruttomarginal på 48,4% (46,5%) under perioden.  
 
Skalfördelar ger ökad lönsamhet 
De totala rörelsekostnaderna under det första kvartalet, exklusive avskrivningar och nedskrivningar av 
immateriella och materiella tillgångar, uppgick till 33,7 MSEK (29,3), vilket motsvarar en ökning med 15% 
jämfört med samma period föregående år. Justerat för valutaeffekter utgör förändringen endast en ökning 
om 3% i rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella 
tillgångar, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras av en ökad försäljning, 
vilket har genererat högre distributionskostnader, högre årsavgifter för marknadsgodkännanden liksom 
ökade kostnader för vinstdelning för de produkter där bolaget har marknadsföringssamarbeten.     
 
Under årets första kvartal har Bluefish första utlicensieringsavtal avseende egenutvecklade produkter 
tecknats, och en första milstolpeersättning har därmed fakturerats. Intäkten redovisas under övriga 
rörelseintäkter och uppgår till 0,5 MSEK. 
 
Under det första kvartalet uppgick EBITDA till 5,2 MSEK (3,7). Valutor har haft en negativ inverkan på 
EBITDA motsvarande -1,2 MSEK (0,8) för perioden. 
 
Väsentligt minskad nettoförlust 
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 5,8 
MSEK (7,1) för det första kvartalet, varav nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 
1,7 MSEK (3,0) för perioden. Utvärdering av produktportföljens sammansättning sker löpande.    
 
Finansnettot uppgick till -0,6 MSEK (-0,6) under det första kvartalet, vilket inkluderar räntekostnader på 
de konvertibla skuldebreven och checkräkningskrediten.  
 
Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-4,6) för det första kvartalet. Nettoresultatet har påverkats negativt 
av en valutaeffekt motsvarande -1,0 MSEK (1,0) under det första kvartalet, varav -0,6 MSEK (1,5) är 
orealiserade effekter.   
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Kassaflöde från den löpande verksamheten påverkat av stora leverantörsbetalningar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 MSEK (8,8) under det första kvartalet. 
Kassaflödet från förändringen i rörelsekapital uppgick till -11,8 MSEK (2,4) under det första kvartalet. 
Kassaflödet från kundfordringarna och övriga kortfristiga fordringar minskade med -12,4 MSEK (-10,9) 
under årets första kvartal. Kassaflödet från leverantörsskulder och övriga operativa skulder ökade med 5,4 
MSEK (14,1) under årets första kvartal. Kassaflödet har under perioden påverkats negativt av att fakturor 
på betydande belopp avseende nettoomsättningsavdrag erhållits, vilka delvis betalats under första 
kvartalet.  
 
Per den 31 mars 2016 uppgick varulagret till 93,8 MSEK, jämfört med 92,3 MSEK per den 31 december 
2015, vilket motsvarar en ökning om 2%. Ökningen motiveras av en högre försäljningsnivå och ökade 
volymer jämfört med föregående kvartal. Varulagernedskrivningar uppgick till -3,2 MSEK (-5,3) under det 
första kvartalet. Nuvarande lagernivå beräknas motsvara 206 försäljningsdagar jämfört med 215 per den 
31 december 2015.   
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,6 MSEK (-7,1) under det första kvartalet, varav 
investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -3,7 MSEK (-2,9). Investeringarna 
inkluderar produktutveckling, licenser och marknadsgodkännanden. Investeringar i materiella tillgångar 
uppgick till -0,8 MSEK (-4,2) under perioden.   
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -6,0 MSEK (-8,5) under det första kvartalet, vilket 
förklaras av en lägre nyttjandegrad av checkräkningskrediten. Nyttjandegraden av checkräkningskrediten 
har under en längre tid minskat successivt. Detta beror huvudsakligen på att krediten är säkrad med 
nordiskt varulager som säkerhet. Då länderna utanför Norden är de marknader där Bluefish har den 
främsta tillväxten och lagerhållningen generellt har förbättrats genom en ökad lageromsättningshastighet, 
finns inte längre utrymme för att utnyttja checkräkningskreditens fulla ram. Per den 31 mars 2016 
utnyttjades 55,8 MSEK utav den fulla kreditramen om 85,0 MSEK.  
 
 

Finansiell ställning per 31 mars 2016 
Likvida medel 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 53,1 MSEK jämfört med 65,3 MSEK vid årets början. Per 31 
mars 2016 utnyttjades bankkrediten med 70,8 MSEK jämfört med 76,8 MSEK vid årets början. Total 
tillgänglig bankkredit uppgick till 100 MSEK.  
 
Eget kapital 
Eget kapital uppgick till 77,5 MSEK vid periodens slut, jämfört med 79,6 MSEK vid årets början. Detta 
motsvarar 0,96 kronor (0,98) per aktie.  

 
Soliditet 
Soliditeten uppgick till 19,2 % vid periodens slut, jämfört med 19,8% vid årets början. 
Nettoskuldsättningsgraden enligt särskild beräkning (se nedan Belåningsvillkor) uppgick till 0,11 vid 
periodens slut, jämfört med 0,03 vid årets början. 
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ÖVRIGT 
Medarbetare 
Per 31 mars 2016 hade bolaget 100 anställda (94), varav 24 (22) i Sverige, 61 (56) i Indien, 4 (4) i 
Tyskland, 0 (1) i Italien, 3 (3) i Polen, 1 (1) i Portugal, 1 (1) i Frankrike, 3 (3) i Förenade Arabemiraten och 
3 (3) i Spanien, jämfört med 31 december 2015.  

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet exponeras för operationella och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer. 
Hanteringen av dessa risker beskrivs i årsredovisningen för 2015 på sidan 9-10.  
 
Redovisningsprinciper 
Bluefish Pharmaceuticals tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC så som 
de antagits av den Europeiska Unionen, den svenska årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell 
rapporterings RFR 1, Kompletterande redovisningsnormer för koncerner, och RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. 
Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2015, med undantag för 
nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och skall tillämpas från 
och med 1 januari 2016.  
 
Belåningsvillkor 
Bolagets lager- och fakturabelåningskredit hos SEB är villkorat av ett nettoskuldsättnings- respektive 
likviditetsmått. Enligt villkoret för SEB-krediten ska bolaget upprätthålla en nettoskuldsättningsgrad enligt 
särskild beräkning på högst ett (1) samt upprätthålla en tillgänglig likviditet på minst 5 MSEK. 
 
Transaktioner med närstående 
Transaktioner mellan Bluefish Pharmaceuticals AB och dess dotterföretag, vilka är närstående bolag till 
Bluefish Pharmaceuticals AB, har eliminerats i koncernredovisningen. Bolaget har ett banklån om 15 MSEK 
hos Nordea. Detta lån har Färna Invest, vilket är en av koncernens större aktieägare, gått i borgen för. 
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MODERBOLAG 
Bluefish Pharmaceuticals AB är moderbolaget i koncernen Bluefish Pharmaceuticals.  
 
Nettoomsättningen under det första kvartalet 2016 uppgick till 73,0 MSEK (68,8) och rörelseresultatet 
uppgick till -1,8 MSEK (-2,6). Moderbolagets likvida medel per 31 mars 2016 uppgick till 18,6 MSEK, 
jämfört med 33,6 MSEK vid årets början. 
 
 

FINANSIELL KALENDER 
Delårsrapport april - juni 2016, 25 augusti 2016 
 
 
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. 
 
 
 
Stockholm, 18 maj 2016 
 
 
 
Karl Karlsson 
VD 
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BLUEFISH I KORTHET 
 
Affärskoncept 
Bluefish affärskoncept är att tillhandahålla prisvärda generiska läkemedel där produktkvalitet och 
patientsäkerhet har högsta prioritet. 
 
Affärsmodell 
Bluefish har en stark europeisk plattform från vilken vi erbjuder en bred porfölj av högkvalitativa 
läkemedel. Bolagets organisation är effektiv och kan snabbt anpassas till förändringar i 
marknadsförutsättningarna, vilket tillåter Bluefish att ta tillvara på nya marknadsmöjligheter men också 
att expandera verksamheten till nya områden. 
 
Strategi 
Bolagets strategi för att uppnå sina finansiella mål att öka nettoomsättningen samt förbättra lönsamheten 
är att utöka produktportföljen samt fortsätta att växa marknadsandelarna i existerande och nya områden. 
Lönsamheten kommer att förbättras genom ökade skalfördelar.  
 
Bluefish organisation 
Bluefish har en effektiv organisation med huvuddelen av affärsaktiviteterna hanterade centralt. Bolaget 
har valt att att ha små lokala kontor i Europa med djup kunskap om varje specifik marknad samt ett kontor 
i Dubai, medan övriga aktiviteter såsom produktutveckling, produktinköp, kvalitetskontroll och 
biverkningsuppföljning antingen utförs på huvudkontoret i Stockholm eller på bolagets teknologi- och 
utvecklingscenter i Bangalore, Indien. 
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KONCERNEN 
Koncernens resultaträkning  2016 2015 2015 
kSEK  jan-mar jan-mar jan-dec 
Nettoomsättning  79 299 70 782 283 229 
Kostnad för sålda varor  -40 890 -37 850 -150 730 
Bruttoresultat  38 409 32 932 132 499 
Bruttomarginal  48,4% 46,5% 46,8% 
Försäljningskostnader  -19 463 -16 455 -65 459 
Administrationskostnader  -5 164 -5 101 -20 106 
Forsknings- och utvecklingskostnader  -14 838 -14 871 -62 211 
Övriga rörelsekostnader/intäkter  487 - - 
Rörelseresultat1)  -569 -3 495 -15 277 
Finansnetto  -595 -608 -4 580 
Resultat efter finansiella poster  -1 164 -4 103 -19 857 
Inkomstskatt  -597 -500 -2 318 
Periodens resultat  -1 761 -4 603 -22 175 
     
     
Resultat per aktie     
Resultat per aktie före utspädning (kronor)  -0,02 -0,06 -0,27 
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)  -0,02 -0,06 -0,27 
     
     
1) varav     
Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar  5 180 6 445 25 379 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar  606 703 2 678 
EBITDA  5 217 3 653 12 780 
     
     
Rapport över totalresultat     
Periodens resultat  -1 761 -4 603 -22 175 
Övrigt totalresultat     
Säkringsreserv  - 829 969 
Valutakursdifferenser  -273 2 131 864 
Övrigt totalresultat, netto efter skatt  -273 2 960 1 833 
Periodens totalresultat,  
hänförligt till moderbolagets aktieägare 
  

 -2 034 -1 643 -20 342 
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Koncernens balansräkning 2016 2015 2015 
kSEK 31 mar 31 mar 31 dec 
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 165 110 165 660 165 678 
Materiella anläggningstillgångar 11 103 13 414 11 087 
Finansiella anläggningstillgångar 1 302 1 903 1 709 
Summa anläggningstillgångar 177 515 180 977 178 474 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager 93 769 81 290 92 255 
Kortfristiga fordringar 78 877 72 852 65 743 
Likvida medel 53 077 37 735 65 313 
Summa omsättningstillgångar 225 723 191 877 223 311 
    
Summa tillgångar 403 238 372 854 401 785 
    
    
Eget kapital 77 532 98 265 79 566 
    
Långfristiga skulder    
Långfristiga skulder, räntebärande 21 458 21 282 21 413 
Långfristiga skulder, ej räntebärande 4 669 2 962 4 220 
Summa långfristiga skulder 26 127 24 244 25 633 
    
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga skulder, räntebärande 70 842 71 153 76 833 
Kortfristiga skulder, ej räntebärande  228 737 179 192 219 753 
Summa kortfristiga skulder 299 579 250 345 296 586 
    
Summa eget kapital och skulder 403 238 372 854 401 785 
    
Ställda säkerheter 57 591 57 699 62 439 
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 
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Förändring eget kapital koncernen  2016 2015 2015 
kSEK  jan-mar jan-mar jan-dec 
Ingående balans  79 566 99 908 99 908 
Övrigt totalresultat för perioden  -2 034 -1 643 -20 342 
Utgående balans  77 532 98 265 79 566 
     
     
     
 Aktiedata  2016 2015 2015 
Antal '000  jan-mar jan-mar jan-dec 

Antal aktier vid periodens slut före utspädning  80 942 80 942 80 942 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning  80 942 80 942 80 942 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  80 942 80 942 80 942 
     
Eget kapital per aktie (kronor)  0,96 1,21 0,98 
Soliditet (%)  19,2 26,4 19,8 

 
 
 
Koncernens kassaflödesanalys  2016 2015 2015 
kSEK  jan-mar jan-mar jan-dec 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  9 793 6 432 18 449 
Förändring av rörelsekapital  -11 776 2 363 30 064 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 983 8 795 48 514 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 577 -7 099 -22 617 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5 991 -8 512 -4 047 
Periodens kassaflöde  -12 551 -6 816 21 849 
     
Likvida medel vid periodens början  65 313 44 165 44 165 
Kursdifferens i likvida medel  315 386 -701 
Likvida medel vid periodens slut  53 077 37 735 65 313 
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MODERBOLAG 
Moderbolagets resultaträkning  2016 2015 2015 
kSEK  jan-mar jan-mar jan-dec 
Nettoomsättning  72 974 68 796 274 382 
Kostnad för sålda varor  -39 537 -37 844 -149 561 
Bruttoresultat  33 437 30 953 124 821 
Bruttomarginal  45,8% 45,0% 45,5% 
Rörelsekostnader  -35 770 -33 509 -137 016 
Övriga rörelsekostnader/intäkter  487 - - 
Rörelseresultat  -1 845 -2 556 -12 195 
Finansnetto  -1 308 -1 295 -13 650 
Resultat efter finansiella poster  -3 153 -3 851 -25 845 
Inkomstskatt  - - - 
Periodens resultat  -3 153 -3 851 -25 845 

 
 

Moderbolagets balansräkning 2016 2015 2015 
kSEK 31 mar 31 mar 31 dec 
Anläggningstillgångar 183 391 172 583 183 462 
Omsättningstillgångar 161 122 158 480 165 743 
Summa tillgångar 344 513 331 063 349 205 
    
Eget kapital 69 008 94 015 72 161 
Långfristiga skulder 25 962 23 998 25 450 
Kortfristiga skulder  249 543 213 050 251 594 
Summa eget kapital och skulder 344 513 331 063 349 205 
    
Ställda säkerheter 57 591 57 699 62 439 
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 
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DEFINITIONER AV NYCKELTAL 
 
Bruttomarginal 
Bruttovinsten i procent av omsättningen 

Bruttovinst 
Rörelsens intäkter minskat med kostnaden för sålda varor 

EBIT 
Resultat före finansiella poster och skatt (Rörelseresultat) 

EBITDA 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital per aktie delat med antalet aktier 

Nettoomsättning  
Bruttoförsäljning justerad för rabatter, prisjusteringar och returer 

Nettoskuld 
Räntebärande långfristiga och kortsiktiga skulder minus kassatillgångar i bank 

Soliditet 
Eget kapital delat med totala tillgångar 


