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BOKSLUTSRAPPORT 2016 

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET 
o Nettoomsättningen uppgick till 347,3 (69,1) MSEK, varav fjärde kvar-

talet 96,5 (57,4) MSEK 

o Koncernens resultat före avskrivningar var 51,7 (-71,7) MSEK, varav 

fjärde kvartalet 28,9 (-22,3) MSEK. 

o Resultat per aktie var 1,51 (-1,46) SEK, varav fjärde kvartalet 1,36  

(-0,46) SEK 

o Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid peri-

odens slut till 121,3 (76,5) MSEK 

o BioPhausia förvärvades med en väletablerad läkemedelsportfölj. 

o En långfristig kreditfacilitet har tecknats i samband med förvärvet av 

BioPhausia 

o KB9520 utlicensierades till cancerforskningsbolaget Oasmia. 

o Beslut om företrädesemission om 374 MSEK. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
o Företrädesemission slutfördes om totalt 374 MSEK och överteckna-

des till 132 procent, varav 98,5 procent tecknades med stöd av teck-

ningsrätter 

o Karo Pharma har flyttats upp från Nasdaq Stockholm Small Cap till 

Nasdaq Stockholm Mid Cap 

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00 
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan följas 

via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564 74. Frågor 

kan ställas både över internet och telefon

http://www.karopharma.se/
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KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN 

FÖRVÄRV LYFTER KARO PHARMA TILL 

NY NIVÅ 

Under 2016 fortsatte Karo Pharma att ut-

vecklas väl med stigande försäljning och ett 

förbättrat kassaflöde.  

Mot slutet av året förvärvades BioPhausia 

med en etablerad läkemedelsportfölj. För-

värvet ger Karo Pharma ytterligare ökad 

lönsamhet och förstärkt kassaflöde.  

Förvärvet av BioPhausia innebär ett stort 

och viktigt steg. Alla lönsamhetsparametrar 

förbättras och kassaflödet stärks då produk-

terna är väl inarbetade och passar in i vårt 

sortiment. Målet är att Karo Pharma genom 

förvärvet ska nå betydande förbättringar av 

resultatet före avskrivningar. 

Förvärvet är dessutom strategiskt viktigt ef-

tersom det för oss ett stort steg närmare vår 

vision att leda konsolideringen inom Health 

Care-området i Sverige. Arbetet med att 

identifiera och utvärdera olika typer av för-

värvsmöjligheter fortsätter. 

 

 

 

I oktober utlicensierades vårt projekt KB 

9520 till cancerforskningsbolaget Oasmia. 

Affären gav Karo Pharma en down payment  

i form av 3 080 000 aktier i Oasmia samt 20 

procent av Oasmias alla framtida intäkter 

från projektet  

Genomförda förvärv lyfter Karo Pharma till 

en ny nivå med stabil intjäning och avtal 

med partners för projekt ger möjligheter till 

milestones och royalties.  

Flertalet av de större produktgrupper som 

förvärvades under 2015, såsom Mabs, sjuk-

husprodukter och Allevo har haft en stark 

organisk tillväxt på mellan 5 och 15 procent 

under 2016. 

Vi har även tagit kostnader under fjärde 

kvartalet 2016 i syfte att bli ännu mer kost-

nadseffektiva under 2017.   

Karo Pharma är ett intressant alternativ för 

aktieägare som vill investera i Health Care-

området. Vi ser med tillförsikt på vår för-

måga att kunna fortsätta leverera en bra ut-

veckling. 

 

Anders Lönner 

Arbetande styrelseordförande 
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FINANSIELLA NYCKELDATA 

(MSEK)            Helår           Oktober - december 

 2016 2015 2016 2015 

Nettoomsättning  347,3 69,1 96,5 57,4 

Bruttoresultat 148,7 28,6 39,4 22,1 

Bruttomarginal, % 42,8 41,4 40,8 38,5 

Rörelsens kostnader  -119,2 -103,5 -18,6 -46,5 

Resultat före avskrivningar 51,7 -71,7 28,9 -22,3 

Resultat före avskrivningar, % 14,9 -108,4 29,9 -42,4 

Resultat före skatt 19,8 -75,7 14,7 -24,8 

Resultat per aktie (SEK)  1,51 -1,46 1,36 -0,46 

Kassaflöde från den löpande verksamheten1) -36,1 -52,2 9,6 -5,5 

Likvida medel  121,3 76,5 121,3 76,5 

1) Exklusive reglering av kortfristiga skulder av jämförelsestörande karaktär under andra kvartalet på 26 MSEK 
uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten jan-dec 2016 till -10 MSEK 

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT  

Nettoomsättningen för 2016 steg till 347,3 

(69,1) MSEK, varav fjärde kvartalet 96,5  

(57,4) MSEK. Sedan september 2015 utgörs 

omsättningen huvudsakligen av produkt-

försäljning i förvärvade bolag.  

Kostnad för sålda varor uppgick till 198,6  

(40,5) MSEK, varav fjärde kvartalet 57,1 

(41,3) MSEK. Det gav ett bruttoresultat på 

148,7 (28,6) MSEK respektive 39,4 (22,1) 

MSEK och en bruttomarginal på 42,8 (41,4) 

procent för perioden och 40,8 (38,5) pro-

cent för kvartalet.  

Rörelsens kostnader inklusive avskriv-

ningar och exklusive övriga rörelseintäkter 

uppgick till 148,0 (103,5) MSEK, varav fjärde 

kvartalet 47,5 (46,5) MSEK. Försäljnings-

omkostnaderna uppgick till 112,8 (26,7) 

MSEK, varav fjärde kvartalet 35,3 (25,7) 

MSEK.  

Kostnaderna för forskning och utveckling 

uppgick till 5,3 (35,0) MSEK, varav fjärde 

kvartalet 0,6 (5,4) MSEK. Partners utveck-

lar framgent projekten och svarar för kost-

naderna. 

Rörelseresultatet uppgick till 29,6 (-74,9) 

MSEK, varav fjärde kvartalet 20,8  

(-24,4) MSEK. Jämförelsestörande poster i 

form av bland annat flytt av lager samt 

kostnader för omstrukturering i kombinat-

ion med valutaförluster på 1 MSEK har be-

lastat rörelseresultatet med 12,8 MSEK un-

der fjärde kvartalet. Vidare har försälj-

ningen av KB 9520 påverkat rörelseresulta-

tet positivt med 28,9 MSEK. Periodens re-

sultat uppgick till 95,6 (-78,2) MSEK, re-

spektive 91,4 (-24,7) MSEK. Periodens re-

sultat har påverkats positivt med 75 MSEK 

till följd av en uppbokad skattefordran hän-

förlig till moderbolagets underskottsav-

drag, vilka till viss del beräknas kunna ut-

nyttjas på grund av gjorda förvärv.      

Resultat per aktie uppgick till 1,51 (-1,46) 

SEK, varav fjärde kvartalet 1,36 (-0,46) SEK. 
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KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL 

STÄLLNING 

Efter reglering av kortfristiga skulder av 

jämförelsestörande karaktär under andra 

kvartalet på 26,0 MSEK i uppgick kassaflö-

det från den löpande verksamheten till -

36,1 (-52,2) MSEK, varav fjärde kvartalet 9,6 

(-5,5) MSEK. Koncernens likvida medel 

uppgick till 121,3 (76,5) MSEK vid periodens 

slut. Förvärvet av BioPhausia bidrog väsent-

ligt till att balansomslutningen ökade till 

1 773,2 (642,5) MSEK. Immateriella till-

gångar svarade för 1 432,0 (475,7) MSEK.  

Till följd av förvärvet ökade koncernens 

långfristiga skulder till 449,5 (21,0) MSEK 

och kortfristiga skulder till 546,9 (225,2) 

MSEK.  

Koncernens eget kapital ökade till 717,0 

(364,6) MSEK, vilket efter beaktande av pe-

riodens resultat, motsvarade 11,97 (7,30) 

SEK per aktie. Soliditeten uppgick till 40,4 

(56,7) procent 

MODERBOLAGET 

Moderbolagets nettoomsättning för 2016 

uppgick till 48,9 (3,9) MSEK, varav fjärde 

kvartalet 33,1 (1,0) MSEK. Resultat efter fi-

nansiella poster uppgick till 0,9 (-61,7) 

MSEK, varav fjärde kvartalet 18,5 (-10,8) 

MSEK. Moderbolagets likvida medel och 

andra kortfristiga placeringar uppgick till 

85,7 (68,7) MSEK vid periodens slut. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

I slutet av året förvärvade Karo Pharma 

samtliga aktier i BioPhausia för 908 MSEK 

på skuld och kassafri basis. Affären innehöll 

ett 10-tal välkända läkemedel exempelvis 

Mollipect, Lithionit, Citodon, Paraflex, 

Laxabon och Solvezink. I förvärvet ingick 

även rättigheter till licens på vissa europe-

iska marknader inklusive Norden för MIV-

802, ett projekt Medivir utvecklat för be-

handling av hepatit C. 

I oktober inleddes ett samarbete med can-

cerforskningsbolaget Oasmia kring cancer-

projektet KB9520 som har visat goda effek-

ter i prekliniska modeller för ett flertal can-

cerformer. Oasmia förvärvade projektet 

från Karo Pharma mot en köpeskilling i 

form av 3 080 000 aktier i Oasmia, som 

Karo Pharmas styrelse beslutade föreslå bo-

lagsstämman att dela ut till aktieägarna. 

Karo Pharma har även rätt till 20 procent 

av Oasmias alla framtida intäkter som kan 

komma att genereras från projektet. 

Oasmia bedriver det fortsatta utvecklings-

arbetet och svarar för projektets kostnader. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

En extra bolagsstämma den 18 januari be-

slutade att genomföra en företrädesemiss-

ion om 374 MSEK före transaktionskostna-

der på cirka 24 MSEK, för att återbetala en 

del av de lån som upptogs i samband med 

förvärvet av BioPhausia. Emissionen över-

tecknades till cirka 132 procent, varav 98,5 

procent av aktierna tecknades med stöd av 

teckningsrätter. Aktiekapitalet ökade med 

7 303 599 SEK genom utgivande av 

18 259 198 aktier. Efter sondering med möj-

liga garanter ställde arbetande styrelseord-

förande Anders Lönner upp och garante-

rade 92%  av  företrädesemissionen på 374 

MSEK och erhåller en ersättning på 5 pro-

cent på garanterat belopp motsvarande 

cirka 17 MSEK i garantiersättning. Därutö-

ver garanterade Anders Lönner utan ersätt-

ning sitt eget innehav på 5 procent, vilket 
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även styrelseledamoten Per-Anders Johans-

son gjorde för sitt innehav på 3 procent. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Under perioden har ett av Karo Pharmas 

dotterbolag sålt två produkter på licens 

från ett av Anders Lönner ägt bolag och 

dotterbolaget har erhållit provisioner till 

ett värde av cirka 300 KSEK. 

RISKER 

Koncernen är exponerad mot ett antal ris-

ker och osäkerhetsfaktorer. Felaktiga, för-

senade eller uteblivna leveranser från kon-

cernens leverantörer innebär att koncer-

nens leveranser i sin tur försenas, blir brist-

fälliga eller felaktiga. Koncernen är också 

exponerat mot valutakursförändringar. Det 

kan ej garanteras att koncernens verksam-

het inte kommer att omfattas av restrikt-

ioner från myndigheter eller att koncernen 

erhåller nödvändiga framtida myndighets-

godkännanden. Det finns en risk att kon-

cernens förmåga att utveckla produkter 

minskar eller att produkter inte kan lanse-

ras i enlighet med fastställda tidsplaner. 

Dessa risker kan innebära minskad försälj-

ning och påverka koncernens resultat nega-

tivt. 

ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm 

den 11 maj. 

UTDELNING 

Styrelsen har beslutat att föreslå att års-

stämman beslutar om att utdelning lämnas 

motsvarande värdet på de aktier i Oasmia 

som Karo Pharma erhöll som ”down-pay-

ment” vid försäljningen av bolagets cancer-

projekt. 

REDOVISNINGS- OCH 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Denna bokslutsrapport har upprättats en-

ligt International Accounting Standards 34 

avseende delårsrapporter och internation-

ella redovisningsstandarder IFRS sådana de 

antagits av EU. De redovisnings- och värde-

ringsprinciper som har använts är oföränd-

rade jämfört med dem som tillämpades 

2015.  

Avseende moderbolaget har denna bok-

slutsrapport upprättats i enlighet med års-

redovisningslagen och RFR 2 Redovisning 

för juridiska personer. De redovisningsprin-

ciper som tillämpas för moderbolaget skil-

jer sig från de som tillämpas för koncernen 

enbart vad gäller redovisningen av leasing-

avtal. 

TELEFONKONFERENS/AUDIOCAST 

Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en 

audiocast med tillhörande bilder som kan 

följas på www.karopharma.se samt per tele-

fon 08-505 564 74. Frågor kan ställas både 

över internet och över telefon. 

REVISORERNAS GRANSKNING 

Denna bokslutsrapport har inte varit före-

mål för granskning av bolagets revisorer. 

KOMMANDE RAPPORTER 

Årsredovisning 2016    7 april 2017 

Delårsrapport jan-mars 2017   10 maj 2017 

Årsstämma 2017     11 maj 2017 

Delårsrapport jan-juni 2017    24 aug 2017 

Delårsrapport jan-sept 2017      2 nov 2017 

Bokslutsrapport 2017   22 feb 2018

http://www.karopharma.se/
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Stockholm den 28 februari 2017 

 
Anders Lönner  
Styrelseordförande 
 
 
 
 
 
  
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Henrik Palm, CFO, 070-540 4014 eller henrik.palm@karopharma.se 

 

OM KARO PHARMA 

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och 

direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora företag 

(Mid Cap)  

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s mark-

nadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl 08:00.. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) 

       Oktober-december Helår 

 2016 2015 2016 2015 

Nettoomsättning 96 454 57 431 347 261 69 095 

Kostnader för sålda varor -57 078 -35 325 -198 536 -40 494 

Bruttoresultat 39 376 22 106 148 725 28 601 

     

Rörelsens kostnader     

Försäljningsomkostnader -35 339 -25 729 -112 787 -26 718 

Administrationskostnader -10 165 -7 941 -28 689 -27 150 

Forsknings- och utvecklingskostnader -586 -5 365 -5 259 -34 957 

Övriga rörelseintäkter och -kostnader 27 497 -7 427 27 583 -14 639 

 -18 593 -46 462 -119 152 -103 464 

Rörelseresultat 20 783 -24 356 29 573 -75 297 

Finansiellt netto -6 105 -430 -9 735 -434 

Resultat före skatt 14 678 -24 786 19 838 -75 297 

Skatt 76 741 68 75 718 -2 894 

RESULTAT 91 419 -24 718 95 556 -78 191 

Årets resultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 91 367 -24 159 95 554 -77 632 

Innehav utan bestämmande inflytande 52 -559 2 -559 

Resultat per aktie (SEK)¹ 1,36 -0,46 1,51 -1,46 

Antal utestående aktier (000) 63 907 53 465 63 907 53 465 

¹ Hänsyn taget till fondemissionselementet vid nyemission och att utestående teckningsoptioner ej medför någon ut-

spädningseffekt. 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (KSEK) 

       Oktober-december Helår 

 2016 2015 2016 2015 

PERIODENS RESULTAT 91 419 -24 718 95 556 -78 191 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt     

Omräkningsdifferenser 58 -52 357 -315 

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  91 477 -24 770 95 913 -78 506 

Summa totalresultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 91 425 -24 211 95 911 -77 947 

Innehav utan bestämmande inflytande 52 -559 2 -559 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (KSEK) 

            31 december  

 2016  2015   

      

Immateriella tillgångar 1 432 012  475 655   

Inventarier 12 297  5 701   

Övriga finansiella tillgångar 37 801  21   

Övriga omsättningstillgångar 169 742  84 670   

Likvida medel 121 346  76 490   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 773 198  642 537   

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 717 012  364 581   

Uppskjuten skatteskuld 59 723  31 740   

Långfristiga skulder 449 526  21 026   

Kortfristiga skulder 546 937  225 190   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 773 198  642 537   

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK) 

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare  
Aktie- 

kapital 

Övrigt till-
skjutet 
kapital 

Balanserad 
vinst och  

periodens  
resultat 

Innehav 
utan be-

stämmande 
inflytande 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 2015  13 525 1 079 562 -1 052 180 - 40 907 

Totalresultat  - - -77 947 -559 -78 506 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande  - - - 1 683 1 683 

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv  270 19 730 - - 20 000 

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv  1 020 130 820 - - 131 840 

Nyemission av aktier vid omvänd split  4 - - - 4 

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv  153 16 130 - - 16 283 

Nyemission med företrädesrätt efter emissions-
kostnader  4 998 227 372 - - 232 370 

Utgående balans per 31 december 2015  19 970 1 473 614 -1 130 127 1 124 364 581 

       

Ingående balans per 1 januari 2016  19 970 1 473 614 -1 130 127 1 124 364 581 

Totalresultat  - - 95 911 2 95 913 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande  - - -557 -1 004 -1 561 

Nyemission med företrädesrätt efter emissions-
kostnader  5 593 251 966 - - 257 559 

Teckningsoptioner  - 520 - - 520 

Utgående balans per 31 december 2016  25 563 1 726 100 -1 034 773 122 717 012 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN (KSEK) 

       Oktober-december Helår 

 2016 2015 2016 2015 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster 20 783 -24 356 29 573 -74 863 

Avskrivningar 8 067 2 056 22 110 3 153 

Övriga ej likviditetspåverkande poster -26 749 8 -26 652 4 996 

 2 101 -22 292 25 031 -66 714 

     

Erhållna och betalda finansiella poster -13 447 -316 -17 077 -322 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital -11 346 -22 608 7 954 -67 036 

     

Förändring i rörelsekapital 20 919 17 096 -44 072 14 825 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 573 -5 512 -36 118 -52 211 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i rörelseförvärv -530 -115 633 -2 087 -220 570 

Investeringar i immateriella tillgångar -863 699 - -926 183 - 

Investeringar i övriga finansiella instrument - - - -6 

Investeringar i inventarier -62 152 16 -67 656 -261 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -926 382 -115 617 -995 927 -220 837 

     

Finansieringsverksamheten     

Erhållen emissionslikvid - - 279 628 249 919 

Transaktionskostnader nyemission 1) - - -22 070 -17 545 

Teckningsoptioner -60 - 460 - 

Upptagna lån 900 000 67 055 900 000 67 055 

Amortering av lån -8 555 -1 500 -80 055 -1 500 

Transaktioner med minoritet -1 561 - -1 561 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 889 824 65 555 1 076 402 297 929 

     

Periodens kassaflöde -26 985 -55 574 44 357 24 881 

Likvida medel vid periodens början 147 832 132 064 76 490 51 609 

Kursdifferens i likvida medel 499 - 499 - 

Likvida medel vid periodens slut 121 346 76 490 121 346 76 490 

1) Avser den del av transaktionskostnaderna som blivit betalda under perioden.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) 

       Oktober-december Helår 

 2016 2015 2016 2015 

Nettoomsättning 33 067 992 48 885 3 923 

Kostnader för sålda varor -1 812 - -12 567 - 

Bruttoresultat 31 255 992 36 318 3 923 

     

Rörelsens kostnader     

Försäljningskostnader -995 - -4 079 - 

Administrationskostnader -8 013 -6 145 -20 126 -25 354 

Forsknings- och utvecklingskostnader -586 -5 364 -5 259 -34 851 

Övriga rörelseintäkter och -kostnader 28 939 -50 28 956 -141 

 19 345 -11 559 -508 -60 346 

Rörelseresultat 50 600 -10 567 35 810 -56 423 

Finansiellt netto -32 102 -277 -34 938 -5 263 

Resultat efter finansiella poster 18 498 -10 844 872 -61 686 

Lämnade koncernbidrag -1 260 - -1 260 - 

Skatt 75 000 - 75 000 - 

RESULTAT 92 238 -10 844  74 612 -61 686 

 

 

  

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) 

             31 december  

 2016  2015   

      

Immateriella tillgångar 76 328  73 965   

Inventarier 666  1 372   

Uppskjuten skattefordran 75 000  -   

Övriga finansiella tillgångar 28 357  21   

Andelar i koncernföretag 1 308 367  397 788   

Övriga omsättningstillgångar 61 283  9 301   

Likvida medel 85 743  68 732   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 635 744  551 179   

      

Eget kapital och skulder      

Bundet eget kapital 25 563  19 970   

Fritt eget kapital 686 855  359 758   

Långfristiga skulder 448 450  15 341   

Kortfristiga skulder 474 876  156 110   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 635 744  551 179   
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FÖRVÄRV 

Den 15 december 2016 förvärvade Karo 

Pharma samtliga aktier i läkemedelsföreta-

get BioPhausia AB. Förvärvet innefattar en 

portfölj om 13 välkända nordiska läkeme-

delsvarumärken. Varumärkesportföljen ka-

raktäriseras av lång historia med stabila 

försäljningssiffror, starka förväntade kassa-

flöden samt låga marknadsförings- och un-

derhållskostnader.  

Uppgift om köpeskilling, förvärvade netto-

tillgångar och goodwill framgår nedan 

(samtliga belopp, om inte annat anges, ut-

trycks i tusental kronor, KSEK): 

För köpeskilling – kassautflöde, se nedan. 

De tillgångar och skulder som redovisas till 

följd av förvärvet är följande: 

Tillgångar och skulder Verkligt 
värde, 

KSEK 

Produkträttigheter 479 241 

Materiella anläggningstillgångar 153 

  

Varulager 24 302 

Kundfordringar 30 745 

Skattefordran 1 066 

Likvida medel 764 

Leverantörsskulder -3 785 

Mervärdesskatteskuld -2 025 

Uppskjuten skatteskuld -85 954 

Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter 

-548 

Förvärvade identifierbara netto-
tillgångar 

443 959 

Goodwill 485 005 

Förvärvade nettotillgångar 928 964 
 

Goodwill är hänförlig till de flöden och pro-

cesser som har upparbetats i BioPhausia 

och därigenom skapat en utomordentlig 

plattform för en fortsatt expansion. Ingen 

del av redovisad goodwill förväntas vara 

skattemässigt avdragsgill. 

Verkligt värde på förvärvade kundford-

ringar uppgår till 30,7 MSEK.  

Den förvärvade rörelsen bidrog med intäk-

ter på 8,9 MSEK och ett resultat efter fi-

nansnetto på 3,5 MSEK till koncernen för 

perioden 15 december till 31 december 2016. 

Om förvärvet hade genomförts den 1 janu-

ari 2016 visar konsoliderad proforma för in-

täkter och resultat efter finansnetto per den 

31 december 2016 på 193,8 MSEK respektive 

68,5 MSEK . Dessa belopp har beräknats 

genom användning av dotterföretagets re-

sultat med justering för: 

- den förändrade avskrivning som 
skulle ha uppstått under förutsätt-
ning att justeringen till verkligt 
värde och den ändrade avskriv-
ningstiden för produkträttigheter 
hade tillämpats från 1 januari 2016. 

- de tillkommande räntekostnader 
avseende lånefinansiering netto ef-
ter nyemissionslikviden som om lå-
nefinansieringen och nyemissionen 
genomförts per 1 januari 2016 till-
sammans med hänförliga skatteef-
fekter. 

Förvärvsrelaterade kostnader på  1 MSEK 

ingår i övriga rörelsekostnader i resultat-

räkningen samt i den löpande verksam-

heten i kassaflödesanalysen. 
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Köpeskilling - kassautflöde framgår av ta-

bellen nedan: 

 

Kassautflöde för att 
förvärva dotterföre-
tag, efter avdrag för 
förvärvade likvida 
medel 

2016 
(KSEK) 

2015 
(KSEK) 

Kontant köpeskil-
ling 

928 964 227 515 

Likvida medel i för-
värvade företag 

-764 -2 390 

Nettoutflöde av lik-
vida medel - inve-
steringsverksam-
heten 

928 200 225 125 

 

Förvärvsanalysen avseende förvärvet av 

BioPhausia AB är preliminär till dess den 

slutliga fördelningen mellan goodwill, pro-

dukträttigheter och övriga immateriella till-

gångar har fastställts. Bolaget utvärderar 

för närvarande de förvärvade produkternas 

framtida potential och livslängd. Värde-

ringen av produkträttigheterna i förvärvsa-

nalysen bygger på en preliminär uppskatt-

ning av de olika produkternas framtida för-

säljning och ekonomiska livslängd. När 

denna fördjupade analys är klar kommer 

förvärvsanalysen att fastställas vilket kan 

medföra att fördelningen mellan produkt-

rättigheter och goodwill förändras. En för-

ändrad värdering av produkträttigheterna 

skulle också påverka storleken på uppskju-

ten skatteskuld. 

 De preliminära förvärvsanalyserna för för-

värven 2015 fastställdes 2016 utan juste-

ringar. 

 


