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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
 
JANUARI – DECEMBER 2012 
• Nettoomsättningen uppgick till 162,3 MSEK (145,2) 

• EBITDA uppgick till -52,7 MSEK (-20,1) 

• Resultat per aktie uppgick -1,50 SEK (-1,09) före utspädning 

 
OKTOBER – DECEMBER 2012 
• Nettoomsättningen uppgick till 36,9 MSEK (41,6) 

• EBITDA uppgick till -25,5 MSEK (-6,6)  

• Resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,33) före utspädning 

 

HIGHLIGHTS 
• Finansiella utvecklingen hämmad av engångskostnader 

• Tillväxt i nettoomsättningen under 2012 uppgick till 12% 
• Betydande effekt på bruttomarginalen från varulagernedskrivning på 15,2 MSEK 

• Viktiga initiativ tagna för att förbättra lönsamhet och operationell effektivitet 
• Avveckling av icke-presterande marknader Tjeckien, Rumänien och Slovakien 
• Förbättringar inom tillverkning och logistik för att minska lagernivåerna  

• Framtidsutsikter 2013 
• Fokus på lönsam tillväxt   
• Genomslag från implementerade effektiviseringar 
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VERKSAMHETEN 
 
Bluefish nettoomsättning under 2012 uppgick till 162,3 MSEK (145,2), motsvarande en ökning på 12% 
jämfört med 2011. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 36,9 MSEK (41,6), en 
minskning med 11% jämfört med samma period förra året. Bolaget har fortsatt att öka sina 
marknadsandelar, vilket har resulterat i ökade volymer, men lägre priser för en del av produktportföljen 
i viktiga marknader har begränsat tillväxten i nettoomsättning. Minskningen i nettoomsättning under 
fjärde kvartalet förklaras huvudsakligen av prisjusteringar hänförliga till tidigare perioder på den danska 
marknaden, men även av fler helgdagar i december jämfört med förra året. 
 
Graf 1. Rullande-12-månaders nettoomsättning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolagsinformation 
 
Bruttovinsten uppgick till 19,8 MSEK (39,4) för 2012, motsvarande en marginal på 12,2% (27,1%). De 
huvudsakliga skälen till försämring i bruttomarginal är varulagernedskrivningar samt ökad konkurrens 
för en del av bolagets volymprodukter, vilket har resulterat i lägre priser för dessa på viktiga 
marknader.  
 
Totala varulagernedskrivningar uppgick till 15,2 MSEK (2,4) under 2012, varav 12,5 MSEK (0,6) har 
belastat fjärde kvartalet. Varulagernedskrivningen avser främst utgångna varor, och varor med för kort 
hållbarhet för att kunna säljas, men även sådana varor som var avsedda för de marknader där bolaget 
har avvecklat verksamheten, inklusive Tjeckien, Rumänien samt Slovakien. Under 2012 har Bluefish 
utvärderat olika möjligheter för verksamheterna i dessa länder. Efter noga beaktande har bolaget dock 
beslutat att avsluta aktiviteterna i dessa marknader då risk-nytta analysen givet nuvarande 
marknadsförutsättningar ses som ofördelaktig. 
 
Vidare, ett otillbörligt uppförande bland danska apotek har resulterat i negativa marginaler för vissa av 
bolagets produkter på den danska marknaden. Detta beteende bland en handfull apotek i Danmark 
uppmärksammades av dansk media i november förra året och reglerna för de danska apotekens rätt 
till returer och prisjusteringar utvärderas nu av lokala myndigheter. Medan utväderingen pågår 
accepterar bolaget inga ytterligare prisjusteringar från de apotek som har identifierats som utnyttjare 
av systemet.  
 
Som förväntat ökade rörelsekostnaderna i en betydligt långsammare takt under 2012 jämfört med 
2011. Totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till 72,5 MSEK (59,4) under 2012, 
vilket är en ökning med 22% jämfört med 2011. Totala rörelsekostnader, exklusive  avskrivningar, 
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under fjärde kvartalet uppgick till 21,0 MSEK (17,2), motsvarande en ökning på 22 % jämfört med 
samma period förra året.  
 
Operationella effektiviseringar 
I början av 2012 initierade bolaget ett antal aktiviteter för att förbättra logistikfunktionerna med den 
övergripande målsättningen att minska kapitalbindningen i varulagret. Detta innefattade byte till 
tillverkare med kortare ledtider och optimering av lagerhållning, transport och distribution av varor 
genom implementering av ett centrallager för samtliga produkter ämnade för den europeiska 
marknaden. Per den 31 december 2012 uppgick varulagret till 99,7 MSEK, vilket innebär en minskning 
med 24% jämfört med 30 juni 2012 (130,7). Detta motsvarar 272 försäljningsdagar (ett effektivitetsmått 
på lageromsättningshastighet) jämfört med 384 per den 30 juni. 
 
Minskningen i varulager har haft en positiv effekt på bolagets kassaflöde, särskilt under det fjärde 
kvartalet. Kassaflödet från förändring i rörelsekapital under fjärde kvartalet uppgick till 22,7 MSEK (-
27,4), och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 MSEK (-34,8) under samma 
period.  

 
Växande nischsegment i produktportföljen 
Förvärvet av BMM Pharma i september 2011 var en del av Bluefish strategi att expandera 
produktportföljen inom nischsegmentet. Den förvärvade portföljen har nu fullt ut integrerats i bolagets 
pågående verksamhet. I slutet av året hade majoriteten av produkterna omlanserats och tillverkning 
och leverans fungerar nu tillfredsställande för alla produkter. Bolagets interna målsättningar avseende 
försäljning och lönsamhet har uppnåtts, och vi tror på fortsatt tillväxt under 2013 med marginaler som 
överstiger genomsnittet.  
 
Under 2012, påbörjade Bluefish ett antal nya utvecklingsprojekt inom ramen för bolagets interna 
utvecklingsverksamhet. Portföljen av utvecklingsprojekt består nu av nio (9) olika produkter inom ett 
antal olika nischsegment. Formuleringsutvecklingen och bioekvivalensstudierna för de första 
produkterna kommer att avslutas under 2013 och förväntas, efter regulatoriskt godkännande, att nå 
marknaden under 2015. Den genomsnittliga försäljningspotentialen för utvecklingsprojekten är ca 25 
MSEK per produkt, med en förväntad marginal på 50%. Bolaget har även utökat produktportföljen 
genom att ingå licensavtal för tre nya nischprodukter på den nordiska marknaden, där samtliga har 
lämnats in för registrering. Under året har Bluefish också ingått två nya distributionsavtal för den 
nordiska marknaden. 
 
Totalt består produktportföljen nu av 80 produkter, varav 51 har lanserats. 

 
Framtidsutsikter 
Marknadsandelarna förväntas öka ytterligare under 2013, vilket väntas leda till en fortsatt ökning i 
nettoomsättningstillväxt. Bolaget kommer dock att prioritera lönsamhet framför tillväxt i 
marknadsandelar med ett särskilt fokus på nischprodukter för vilka volymerna är mindre volatila och 
vilka även åtnjuter högre marginaler. Som ett resultat av de effektiviseringar inom logistik som 
implementerades under 2012, förväntar sig bolaget att bruttomarginalen förbättras under 2013. Vidare, 
eftersom den existerande organisationsstrukturen kan hantera ytterligare volymökningar, bör 
rörelsekostnaderna endast öka måttligt.  
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AVTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER 
Nyemission tillför bolaget 79 MSEK 
Under 2012 genomförde Bluefish framgångsrikt tre riktade nyemissioner som tillsammans tillförde 
bolaget 79 MSEK. Nyemissionerna genomfördes med ambitionen att skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för fortsatt stabil tillväxt och möjligheter att gradvis utöka erbjudandet av 
nischprodukter inom smalare terapiområden och för regionala behandlingsprinciper. 
 
Nyemissionsbeloppet har delvis använts för att återbetala ett konvertibelt lån på 18,6 MSEK som förföll 
den 30 juni 2012 samt ett korttidslån från Färna Invest på 25 MSEK som förföll den 30 september 
2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkter under utveckling eller registrering 29 
Produkter på marknaden   51 
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FINANSIELL INFORMATION 
  2012 2011   2012 2011   
MSEK okt-dec okt-dec förändring jan-dec jan-dec förändring 

Nettoomsättning 36,9 41,6 -11% 162,3 145,2 12% 

Bruttovinst -4,5 10,6 -142% 19,8 39,4 -50% 

Bruttomarginal -12,1% 25,6%  12,2% 27,1%  

EBITDA -25,5 -6,6  -52,7 -20,1  

       
Kassaflöde från löpande verksamheten 10,5 -34,8  -39,8 -101,2  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,9 -5,9  -32,9 -49,0  
 
 
Koncernen genererade en nettoomsättning på 36,9 MSEK (41,6) i fjärde kvartalet motsvarande en 
minskning med 11%. Bruttovinsten uppgick till -4,5 MSEK (10,6), vilket gav en bruttomarginal på -
12,1% (25,6%) för perioden. Bruttovinsten och bruttomarginalen har påverkats negativt av en 
varulagernedskrivning på 12,5 MSEK under fjärde kvartalet. Justerat för nedskrivningen uppgick den 
underliggande bruttomarginalen till 21,7% i perioden. EBITDA uppgick till -25,5 MSEK (-6,6) i det 
fjärde kvartalet.  
 
Koncernen genererade en nettoomsättning på 162,3 MSEK (145,2) för helåret 2012, motsvarande en 
årlig tillväxt på 12%. Bruttovinsten uppgick till 19,8 MSEK (39,4), vilket gav en bruttomarginal på 12,2% 
(27,1%). Bruttovinsten inkluderar en varulagernedskrivning på 15,2 MSEK. Den underliggande 
bruttomarginalen, exklusive nedskrivningen, uppgick till 21,6%. EBITDA uppgick till -52,7 MSEK (-
20,1).  
 
Minskningen i EBITDA under 2012 och under det fjärde kvartalet i synnerhet, förklaras huvudsakligen 
av en lägre bruttomarginal jämfört med 2011. Bruttovinsten uppgick till 19,8 MSEK under 2012, vilket 
är 50% lägre än under 2011 (39,4). De viktigaste anledningarna till försämringen i bruttovinst är 
varulagernedskrivningarna samt en ökad konkurrens till vissa av bolagets volymprodukter i viktiga 
marknader. Samtidigt har rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, ökat med 22% till 72,5 MSEK 
(59,4).  

 
Avskrivningar uppgick till 2,8 MSEK (2,9) under fjärde kvartalet och 11,8 MSEK (8,9) för helåret 2012. 
Ökningen förklaras av att fler produkter har nått marknaden samt en utökad produktportfölj.  
 
Finansnettot uppgick till -2,4 MSEK (-2,9) under fjärde kvartalet och -11,9 MSEK (-10,0) för helåret 
2012, vilket inkluderar räntebetalningar på de konvertibla skuldebreven och checkräkningskrediten.  
 
Nettoresultatet har påverkats av en negativ valutaeffekt på -0,5 MSEK (-0,4) under fjärde kvartalet och  
en positiv valutaeffekt på 0,3 MSEK (-2,2) under 2012. 
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Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 MSEK (-34,8) under det fjärde kvartalet, 
varav förändring i rörelsekapital uppgick till 22,7 MSEK (-27,4). Förändringen i rörelsekapital avser 
främst en minskning i varulagret. Ackumulerat kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
till -39,8 MSEK (-101,2) under 2012, varav förändring i rörelsekapital uppgick till 4,7 MSEK (-77,0).  
 
Investeringar och avyttringar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3,9 MSEK (-5,9) under det fjärde kvartalet och -
32,9 MSEK (-49,0) för helåret 2012. Investeringarna inkluderar slutbetalningen av förvärvet av BMM 
Pharma AB i september förra året, men också investeringar i produkter och marknadsgodkännanden  
 
Finansiering 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -4,0 MSEK (54,7) under det fjärde kvartalet, 
vilket återspeglar en lägre utnyttjandegrad av checkräkningskrediten. Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten under 2012 uppgick till 78,7 MSEK (162,2), vilket reflekterar en nyemission 
om totalt 79,1 MSEK, varav 54,1 MSEK har påverkat kassaflödet. De resterande 25 MSEK har nettats 
mot ett existerande lån som förföll den 30 september 2012.  
 
 

Finansiell ställning per 31 december 2012 
Likvida medel 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 24,3 MSEK jämfört med 18,7 MSEK vid periodens början. 
Per 31 december 2012 utnyttjades checkräkningskrediten med 63,0 MSEK och belånade fakturor 
uppgick till 13,0 MSEK. Totalt tillgänglig kredit uppgick till 100 MSEK. 
 
Eget kapital 
Eget kapital uppgick till 109,7 MSEK vid periodens slut jämfört med 108,6 MSEK vid periodens början. 
Detta motsvarar 1,87 SEK (2,38) per aktie.   

 
Soliditet 
Soliditeten uppgick till 30,7 % vid periodens slut, jämfört med 31,6 % vid årets början. Trots det 
negativa resultatet 2012 har soliditeten bibehållits på samma nivå som förra året tack vare den 
nyemission bolaget genomförde under året. Nyemissionen tillförde 79,1 MSEK, varav 25 MSEK har 
nettats mot ett existerande lån.    
 
 

ÖVRIGT  
Medarbetare 
Per den 31 december 2012, hade bolaget 79 anställda (78), varav 18 (17) i Sverige, 53 (53) i Indien, 3 
(3) i Tyskland, 1 (1) i Italien, 1 (1) i Polen, 1 (1) i Portugal, och 2 (2) i Frankrike, jämfört med 31 
december 2011.   
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet exponeras för finansiella risker. Hanteringen av dessa risker beskrivs i 
årsredovisningen för 2011 på sidan 17. Därutöver påverkas koncernens verksamhet av ett antal andra 
faktorer som inte helt kan kontrolleras av bolaget. De faktorer som bedöms ha särskild betydelse för 
Bluefish framtida utveckling är konkurrenter och prisbild, myndighetsåtgärder, samarbetsförhållanden, 
marknadsbedömningar, nyckelpersoner och rekrytering, produktansvar samt patent och varumärken. 
 
Redovisningsprinciper 
Bluefish Pharmaceuticals tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de 
antagits av den Europeiska Unionen, den svenska årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell 
rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet 
med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade 
jämfört med årsredovisningen 2011, med undantag för nya eller omarbetade standarder, tolkningar 
och förbättringar som antagits av EU och skall tillämpas från och med 1 januari 2012. 
 

 

MODERBOLAG 
Bluefish Pharmaceuticals AB är moderbolag i koncernen Bluefish Pharmaceuticals.   
 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 36,4 MSEK (41,1) och rörelseresultatet uppgick 
till -28,3 MSEK (-9,8). Moderbolagets likvida medel per 31 december 2012 uppgick till 13,6 MSEK, 
jämfört med 15,1 MSEK vid årets början. 
 
 

KOMMANDE RAPPORTER  
Delårsrapport januari - mars 2013, 23 maj 2013 
 
Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisorer.  
 
 
 
Stockholm den 28 februari 2013 
 
 
 
Karl Karlsson 
VD 
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KONCERNEN 
  
Koncernens resultaträkning 2012 2011 2012 2011 
kSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Nettoomsättning 36 865 41 555 162 318 145 216 
Kostnad för sålda varor -41 323 -30 914 -142 568 -105 861 
Bruttoresultat -4 458 10 641 19 750 39 355 
Bruttomarginal -12 % 26 % 12 % 27 % 
Försäljningskostnader -11 050 -8 539 -34 870 -29 336 
Administrationskostnader -4 287 -4 509 -17 474 -15 527 
Forsknings- och utvecklingskostnader -8 506 -7 148 -31 933 -23 441 
Rörelseresultat1) -28 301 -9 555 -64 527 -28 949 
Finansnetto -2 437 -2 897 -11 892 -9 994 
Resultat efter finansiella poster -30 738 -12 452 -76 419 -38 944 
Inkomstskatt -364 -117 -622 -513 
Periodens resultat -31 102 -12 569 -77 041 -39 457 
     
     
Resultat per aktie     
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,53 -0,33 -1,50 -1,09 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,53 -0,33 -1,50 -1,09 
     
     
1) varav     
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 2 602 2 724 10 875 7 928 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 233 223 936 959 
EBITDA -25 466 -6 608 -52 716 -20 062 
     
     
Rapport över totalresultat     
Periodens resultat -31 102 -12 596 -77 041 -39 457 
Övrigt totalresultat     
Säkringsreserv -153 - -153 - 
Valutakursdifferenser -173 -591 -591 -1 209 
Övrigt totalresultat, netto efter skatt -326 -591 -744 -1 209 
Periodens totalresultat, hänförligt till moderbolagets 
aktieägare -31 428 -13 160 -77 785 -40 666 
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Koncernens balansräkning 2012 2011 
kSEK 31 dec 31 dec 
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 172 323 159 363 
Materiella anläggningstillgångar 1 973 2 674 
Finansiella anläggningstillgångar 473 668 
Summa anläggningstillgångar 174 769 162 705 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager 99 745 106 098 
Kortfristiga fordringar 59 031 55 507 
Likvida medel 24 332 18 701 
Summa omsättningstillgångar 183 108 180 306 
   
Summa tillgångar 357 877 343 012 
   
   
Eget kapital 109 707 108 617 
   
Långfristiga skulder   
Långfristiga skulder, räntebärande 135 281 76 780 
Långfristiga skulder, ej räntebärande 1 705 2 084 
Summa långfristiga skulder 136 986 78 864 
   
Kortfristiga skulder   
Kortfristiga skulder, räntebärande 15 046 73 875 
Kortfristiga skulder, ej räntebärande  96 138 81 656 
Summa kortfristiga skulder 111 184 155 531 
   
Summa eget kapital och skulder 357 877 343 012 
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Förändring eget kapital koncernen 2012 2011 2012 2011 
kSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Ingående balans 141 135 62 485 108 617 90 801 
Eget kapital del av konvertibla skuldebrev - - - 1 492 
Konvertering av konvertibla skuldebrev - - 8 - 
Nyemission - 59 500 79 126 59 500 
Emissionskostnad - -208 -259 -2 510 
Övrigt totalresultat för perioden -31 428 -13 160 -77 785 -40 666 
Utgående balans 109 707 108 617 109 707 108 617 
     
     
     
 Aktiedata 2012 2011 2012 2011 
Antal '000 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Antal aktier vid periodens slut före utspädning 58 803 45 615 58 803 45 615 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 58 803 37 898 51 487 36 252 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 58 842 37 969 51 526 36 323 
     
Eget kapital per aktie (SEK) 1,87 2,38 1,87 2,38 
Soliditet (%) 30,7 % 31,6 % 30,7 % 31,6 % 
 
 
 
Koncernens kassaflödesanalys 2012 2011 2012 2011 
kSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -12 199 -7 375 -44 511 -24 177 
Förändring av rörelsekapital 22 652 -27 392 4 668 -76 990 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 453 -34 767 -39 843 -101 167 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 866 -5 922 -32 947 -49 017 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 030 54 725 78 700 162 213 
Periodens kassaflöde 2 557 14 037 5 910 12 029 
     
Likvida medel vid periodens början 21 724 4 844 18 701 6 852 
Kursdifferens i likvida medel 51 -180 -279 -180 
Likvida medel vid periodens slut 24 332 18 701 24 332 18 701 
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MODERBOLAG 
 
Moderbolagets resultaträkning 2012 2011 2012 2011 
kSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Nettoomsättning 36 398 41 131 158 624 142 899 
Rörelseresultat -28 317 -9 785 -65 996 -29 262 
Periodens nettoresultat -31 383 -12 804 -78 532 -39 277 
     

 
Moderbolagets balansräkning 2012 2011 
kSEK 31 dec 31 dec 
Anläggningstillgångar 205 986 192 550 
Omsättningstillgångar 167 625 173 480 
Summa tillgångar 373 611 366 030 
   
Eget kapital 108 040 107 887 
Långfristiga skulder 136 986 78 818 
Kortfristiga skulder 128 585 179 325 
Summa eget kapital och skulder 373 611 366 030 

 


