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32% 
Ökning i omsättning 

510 Mkr 
EBITDA 

15,0% 
EBITDA-marginal 

 

Oktober - december 2015 
• Nettoomsättningen uppgick till 863 Mkr (873), en minskning med 1% 
• EBITDA uppgick till 110 Mkr (147) motsvarande en EBITDA-marginal på 12,7% 

(16,9) 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 48 Mkr (95) 
• Resultatet efter skatt uppgick till 26 Mkr (49), vilket ger en resultatmarginal på 

3,0% (5,6) 
• Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (1,24), efter utspädning 0,56 (1,18) 

 
Januari - december 2015 
• Nettoomsättningen uppgick till 3 389 Mkr (2 569), en ökning med 32% 
• EBITDA ökade med 28% och uppgick till 510 Mkr (399) motsvarande en EBITDA-

marginal på 15,0% (15,5) 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 274 Mkr (272) 
• Resultatet efter skatt uppgick till 215 Mkr (160), vilket ger en resultatmarginal på 

6,3% (6,2), inkluderat vinst vid avyttring av finansiell tillgång på 36,3 Mkr 
• Resultat per aktie uppgick till 4,72 kr (4,63), efter utspädning 4,72 kr (4,13) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 429 Mkr (254) 
• Nettoskuld dividerat med EBITDA var 2,3 (2,9) 
• Förslag på aktieutdelning är 1,50 kr (1,25) per aktie 

Nyckeltal 
                 

    Okt - Dec     skillnad    Jan - Dec     skillnad   

Mkr 2015 2014 i % 2015 2014 i %   

Nettoomsättning 863 873 -1,1 3 389 2 569 31,9   

Nettoomsättning (fasta växelkurser) 858  -1,7 3 344        30,2   

EBITDA 110 147 -25,4 510 399 27,7   

Rörelseresultat 48 95 -49,1 274 272 0,8   

EBITDA marginal (%) 12,7 16,9   15,0 15,5    

Vinst per aktie 0,56 1,24   4,72 4,63    

Avkastning eget kapital (%)     8,8 11,4    

Avkastning sysselsatt kapital (%)       7,6 12,4    

Soliditet (%)     48,1 39,4    

Nettoskuld     1 183 1 164    

Nettoskuld/Eget kapital     0,4 0,5    

Nettoskuld/EBITDA     2,3 2,9    
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Thomas Eldered, VD   

Kundefterfrågan under kvartalet utvecklades i enlighet med våra förväntningar, med undantag för Sterile 
Liquids, som både påverkades av ett avslutat kontrakt för förpackning och lagernivåsänkningar för vissa 
kunder. Försäljningen minskade med 1%, i huvudsak orsakat av lägre försäljningsvolymer inom Sterile Liquids 
och den volatila tenderprodukten Thyrosafe, som nästan kompenserades av ökningar från förvärv och 
Development&Technology. Undertecknandet av nya tillverkningskontrakt nådde rekordnivåer och genererade 
en stark portfölj av nya projekt med hög potential inom alla segment 

Lägre försäljningsvolymer tillsammans med en ogynnsam produktmix och avslutad distributionsverksamhet 
hade en väsentlig påverkan på vinst och marginaler. Förvärvskostnader och etableringen av vårt nya israeliska 
utvecklingslaboratorium hade också negativ påverkan. Därtill belastades kvartalet med 15,0 Mkr för kostnads- 
och effektivitetsprogrammet i Sverige. För helåret ökade EBITDA med 28%, men EBITDA för kvartalet 
minskade orsakat av en kombination av temporära effekter eller ej återkommande kostnader, samt mer 
långsiktiga effekter. När vi ser framåt  förväntar vi oss att kostnads- och effektivitetsprogrammet i kombination 
med andra åtgärder bidrar till en ökning av EBITDA kvartal för kvartal. 

Jag är glad att kunna rapportera ett fortsatt starkt kassaflöde och reducerat rörelsekapital. På grund av 
tillträdet och betalningen av anläggningen i Kaysersberg, Frankrike har nettoskulden i relation till EBITDA ökat 
till 2.3 från 2.0 kvartalet innan. Leveranser från denna anläggning startar redan i början av 2016 och detta 
förväntas generera försäljning med mer än 36 MEUR och samtidigt förbättrade marginaler.  Efter kvartalets slut 
har vi erhållit godkännande från indiska myndigheterna avseende förvärvet av det indiska bolaget Nitin 
Lifesciences Ltd. Tillträde förväntas den 1 april 2016. 
 
Med slutförandet av det indiska förvärvet förväntar vi oss att nå vårt försäljningsmål om dubblerad försäljning 
flera år tidigare än plan. För att återspegla den snabba tillväxten sedan börsintroduktionen 2014, 
marknadsförhållanden, konsolideringsmöjligheter och den konkurrensutsatta marknaden har koncernens 
finansiella mål ändrats. De nya målen är att nå en försäljning på minst 8 miljarder kronor 2020, en EBITDA-
marginal på minst 16% och en nettoskuld i relation till eget kapital på minst 0.8. Vårt mål att 30-50% av 
vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna kvarstår oförändrat. 

2015 är ett år där Recipharm tagit ett gigantiskt steg framåt. Vi gjorde en nyemission på 276 Mkr efter 
kvartalet vilket skapar finansiell flexibilitet även efter slutförandet av det indiska förvärvet. Idag kan jag med 
glädje annonsera genomförandet av förvärvet av det italienska bolaget Mitim Srl. Vi har intentionen att göra 
fler viktiga transaktioner under 2016. Med hänsyn till vår goda marknadsposition, möjligheter från 
omstruktureringsinitiativ, kapacitetsinvestering av frystorkningskapacitet och expansion på nya geografiska 
marknader ser jag och mitt team framåt med stor optimism och vi är övertygade om att vi kommer fortsätta 
att ta marknadsandelar och nå våra finansiella mål. 

 

 

 

Om Recipharm 

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 2 500 anställda. Recipharm erbjuder 
tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar, utveckling 
av API:er samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande flera hundra olika 
produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,4 
miljarder SEK och har utvecklings och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, 
Tyskland, Spanien, Italien, Portugal och Israel med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie 
(ticker RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.  
 
För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök www.recipharm.com 

Med anledning av delårsrapportens offentliggörande bjuder företaget in till en telefonkonferens med 
webbpresentation (på engelska) för investerare, analytiker och media den 24 februari klockan 10.00 där VD 
Thomas Eldered och CFO Björn Westberg presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på 
frågor. Information om detaljer avseende telefonkonferensen ges på Recipharms  
webbplats www.recipharm.com. 

http://www.recipharm.com/
http://www.recipharm.com/
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Intäkter  

Nettoomsättning 

Nettoomsättning per segment           

             Okt – Dec           Jan – Dec  

Mkr 2015 2014 2015 2014  

Manufacturing Services Sterile Liquids (MS-SL)            216,0 239,7 956,8 713,1  

Manufacturing Services Solids & Others (MS-SO)          513,6 491,2 1 832,5 1 578,2  

Development & Technology (D&T) 183,1 181,7 767,4 399,2  

Elimineringar och övrigt -49,8 -39,7 -167,2 -121,3  

Totalt 862,9 872,9 3 389,4 2 569,3  

 
Oktober - december 2015 
Nettoomsättningen uppgick till 862,9 Mkr (872,9), en minskning med 1 procent jämfört med ett starkt fjärde  
kvartal 2014. Justerat för valutaeffekt på 5,3 Mkr och 4,5 Mkr som är relaterat till omklassificering av royalties 
(som under 2015 var en del av övriga rörelseintäkter, men i kvartal 4 året innan redovisades som 
nettoomsättning), var försäljningsminskningen 1 procent. De förvärv som gjordes under kvartal 4 2014 bidrog 
med 288,7 Mkr (255,5). Försäljningen av den volatila tenderprodukten Thyrosafe uppgick till 0,8 Mkr (28,6). 
Nettoomsättningen, exklusive förvärv, Thyrosafe, valutaeffekt och omklassificeringseffekt, minskade med 16,2 
Mkr. Försäljningen var på en hög nivå för de flesta operativa bolagen inom segmenten för tillverkning, främst 
till följd av en generell försäljningsökning från nya projekt. Vi noterar dock en viss minskning av försäljningen i 
Sverige vad det gäller Solids and Others, i huvudsak till följd av minskad efterfrågan för vissa produkter. D&T 
fortsätter visa en ökning exklusive förvärv, tenderförsäljning och valutaeffekt.  

Nettoomsättningen för Sterile Liquids minskade med 23,7 Mkr till 216,0 Mkr. Förvärv som genomfördes under 
kvartal 4 2014 bidrog med 104,2 Mkr (97,3). Kombination av den starka prestationen under kvartal 4 2014, ett 
förlorat packningsavtal i Frankrike och neddragning av antal kunder var en huvudorsak till 
försäljningsminskningen. 

Nettoomsättningen för Solids and Others ökade med 22,4 Mkr och uppgick till 513,6 Mkr, en ökning med 5 
procent. Justerat för valutaeffekt på 6,0 Mkr jämfört med föregående år ökade försäljningen med 3 procent. 
Förvärven som genomfördes i kvartal 4 2014 bidrog med SEK 104,7 million (65,1). Försäljningen, exklusive 
ovan nämnda förvärv och valutaeffekt, minskade med -26,2 Mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på minskad 
försäljning av en större produkt på den franska marknaden motsvarande 6,2 Mkr (16,1), minskad produktion 
av Thyrosafe och lägre nivå av distributionstjänster (3,8 Mkr) i Sverige.  

Nettoomsättningen för D&T ökade med 1,4 Mkr och uppgick till 183,1 Mkr, en ökning med 1 procent. Förvärv 
som genomfördes under kvartal 4 2014 bidrog med 125,3 Mkr (100,4). Den volatila tenderprodukten Thyrosafe 
bidrog med 0,8 Mkr (28,6). Royalties under kvartal 4 2014 uppgick till 4,5 Mkr och redovisades som 
nettoomsättning, men omklassificerades under 2015 och redovisas nu som övriga rörelseintäkter. Valutaeffekt 
var obetydlig. Försäljningen, exklusive förvärv, Thyrosafe och omklassificerad royalty, ökade med 8,8 Mkr.  

Januari - december 2015 
Nettoomsättningen ökade med 820,1 Mkr (444,7) och uppgick till 3 389,4 Mkr (2 569,3), en ökning med 32 
procent, justerat för valutaeffekt på 45,4 Mkr jämfört med föregående år då försäljningen ökade med 30 
procent. Förvärven som genomfördes under kvartal 4 2014 och framåt bidrog med 1 124,7 Mkr (255,5).  

De tre största kunderna utgjorde 31 procent av den totala nettoomsättningen jämfört med 50 procent 
föregående år. Den största kunden påverkas negativt av konkurrensen på den franska marknaden för den 
största produkt vi tillverkar. De stora kunderna har också ett stort antal av produkter delat på olika kontrakt.  

Den totala försäljningen av den stora tenderprodukten (Thyrosafe) uppgick till 39,0 Mkr (91,2). 
Distributionsintäkterna, som nu är avvecklade, bidrog med 19,2 Mkr mindre intäkter jämfört med föregående 
år. Vi ser en fortsatt förbättring av försäljningen från nya projekt, både inom tillverkning och 
utvecklingstjänster. Bortsett från valutaeffekt på 45,4 Mkr, den stora tenderprodukten (39,0 Mkr jämfört med 
91,1), förvärven (1 124,7 Mkr jämfört med 255,5) och de tappade distributionsintäkterna (0,0 jämfört med 
19,2), uppgick nettoomsättningen till 2 180,3 Mkr jämfört med samma period föregående år 2 203,5 lika med 
ändring på -1 procent. Huvudorsaken till detta är lägre volymer för vissa produkter på slutmarknaden, 
framförallt för en av de större produkterna inom Solids and Others som har fått en större konkurrens på den 
franska marknaden uppgående till 13,9 Mkr (64,5). Vi ser en fortsatt ökad försäljning av nya produkter. Flera 
av de operativa bolagen är också engagerade i projekt med potentiell försäljningsstart inom de närmaste 1-3 
åren. 
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Övriga rörelseintäkter 

Oktober - december 2015 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 42,3 Mkr 
(20,8) bestående i huvudsak av 
royaltyintäkter i Pessac på 14,2 Mkr och av 
valutakursvinster på rörelsefordringar och 
skulder. 
Januari - december 2015 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 118,7 Mkr 
(43,0) bestående i huvudsak av 
royaltyintäkter i Pessac på 52,5 Mkr och av 
valutakursvinster på rörelsefordringar och 
skulder. 
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Resultat  

EBITDA 

Oktober - december 2015 
EBITDA uppgick till 109,9 Mkr (147,3), en minskning med 25 procent jämfört med stark kvartal 4 2014. The 
EBITDA-marginalen i relation till nettoomsättningen minskade från 16,9 till 12,7 procent. Kostnader på 15,0 
Mkr har under senaste kvartalen använts till att täcka besparings- och effektivitetsprogram i den svenska delen 
för Solids and Others. Den totala valutaeffekten på EBITDA var liten jämfört med föregående år. Det finns vissa 
ogynnsamma effekter inom produktmixen, särskilt den minskade försäljningen på Thyrosafe, men också en 
lägre efterfrågan för några större produkter Solids and Others. Detta balanseras i stor utsträckning av den 
positive effekten från försäljningsökningen inom D&T. Till följd av fortsatta analyser av möjliga förvärv noteras 
en hög nivå av kostnader relaterade till due diligence-aktiviteter.  

RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 
Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 239,0 Mkr (243,4). Förvärv genererade 16,1 Mkr mer 
kostnader jämfört med kvartal 4 2014. Valutaeffekt var 1,8 Mkr. Totalt sett har andelen råvaror och 
förnödenheter i relation till nettoomsättningen varit ungefär på samma nivå, 27,7 procent (27,9).  

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 
Övriga externa kostnader uppgick till 211,3 Mkr (209,3). Ökningen är huvudsakligen genererad av förvärven, 
20,2 Mkr, och en valutaeffekt på 1,8 Mkr jämfört med föregående år. En ökning som är förenad med förvärv är 
huvudsakligen balanserad med lägre kostnader för tillfällig personal. Relation av kostnader till nettoomsättning 
var 24,5 procent (24,0). 

PERSONALKOSTNADER 
Kostnaden för personal uppgick till 325,2 Mkr (278,2). Ökningen är i huvudsak relaterad till förvärven med 24,1 
Mkr, omstruktureringskostnader på 15 Mkr relaterade till besparings- och effektivitetsprogram inom Solids, 
valutaeffekt på 3,8 Mkr samt den årliga löneökningen. Andelen personalkostnader i relation till 
nettoomsättningen uppgick till 37,6 procent (31,9) huvudsakligen till följd av orsaker som nämndes tidigare. 

EBITDA per segment           

           Okt - Dec          Jan – Dec  

Mkr 2015 2014 2015 2014  

MS-SL 48,7 63,9 220,7 157,7  

MS-SO 39,3 61,5 117,4 198,2  

D&T 45,4 36,2 222,1 100,7  

Elimineringar och övrigt -23,4 -14,4 -50,3 -57,4  

Totalt 109,9 147,3 509,9 399,2  

 
Oktober - december 2015 
EBITDA för Sterile Liquids uppgick till 48,7 Mkr (63,9), motsvarande en EBITDA-marginal på 22,5 procent 
(26,7). Förvärven bidrog med 27,5 Mkr (23,9) och valutaeffekten var obetydlig jämfört med föregående år.  
EBITDA, exklusive förvärv, var 21,2 Mkr jämfört med 40,0 Mkr föregående år. Minskningen beror på den 
minskade försäljningen samt ogynnsamma effekter inom produktmixen. 
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EBITDA för Solids and Others minskade med 22,2 Mkr till 39,3 Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal på 7,7 
procent (12,5). Förvärven bidrog med 18,0 (26,9) Mkr och valutaeffekten var obetydlig. Kostnader på 15 Mkr 
som är relaterade till neddragningar under 2016 har bokförts som en del av besparings- och 
effektivitetsprogram. EBITDA ökade, exklusive förvärv och neddragningskostnader, med 1,8 Mkr trots den 
minskade försäljningen av Thyrosafe och effekten av minskade distributionsintäkter, vilka alla har relativt goda 
marginaler. Huvudorsaker är den justerade kostnadsnivån och den positiva produktmixen på grund av 
försäljningsökning av nya produkter. 

EBITDA för D&T ökade med 9,2 Mkr till 45,4 Mkr, motsvarande EBITDA-marginal på 24,1 procent (19,9). 
Förvärven bidrog med 25,4 Mkr (19,2) och valutaeffekten var obetydlig. EBITDA, exklusive förvärv, ökade med 
3,0 Mkr jämfört med föregående år. EBITDA påverkades av en lägre försäljning av Thyrosafe under kvartalet 
jämfört med förra året och uppstartkostnader på 2.6 Mkr avseende nytt laboratorium i Israel. Totalt 
balanserades minskningen i EBITDA av den ökade försäljningen avseende andra produkter. 

Januari - december 2015 
EBITDA uppgick till 509,9 Mkr (399,2), en ökning med 27,7 procent, motsvarande en EBITDA-marginal på 
15,0 procent (15,5). De flesta segment visar positiv tillväxt, huvudsakligen beroende på ökad EBITDA 
genererad av förvärven. 
 
EBITDA för Sterile Liquids ökade med 63,0 Mkr till 220,7 Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal på 23,1 
procent (22,1). Ökningen är i huvudsak orsakad av ökad försäljning. 
 
EBITDA för Solids and Others minskade med 80,8 Mkr till 117,4 Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal på 6,4 
procent (12,6). Minskningen är huvudsakligen orsakad av lägre försäljning av Thyrosafe, effekter från förlorade 
distributionsintäkter (nettoomsättning på 19,2 Mkr), neddragningskostnader på 15 Mkr relaterade till besparings- 
och effektivitetsprogram inom Solids, extra kostnader från den större uppgraderingen av affärssystemet 
(implementerad under kvartal 1) samt en negativ effekt från produktmix. Kvartal 1 2014 hade också en positiv 
lagereffekt på 11 Mkr och intäkter (bokförda som övriga rörelseintäkter) på 21,7 Mkr relaterad till one-off 
interna tjänster till D&T segment under första halvåret 2015. 

EBITDA för D&T ökade med 121,4 Mkr till 222,1 Mkr (100,7), motsvarande en EBITDA-marginal på 28,7 
procent (25,2). Ökningen är i huvudsak relaterad till EBITDA genererad från förvärven, den kvarstående 
ökningen är främst orsakad av ökad försäljning och gynnsam produktmix inom försäljning av våra egna 
produkträttigheter, trots minskad försäljning av Thyrosafe.  
 
 
EBITDA (Mkr) och EBITDA-marginal per kvartal 
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Oktober - december 2015 
 
Av- och nedskrivningar 
Av- och nedskrivningar uppgick till 61,4 Mkr (52,1), varav 30,8 Mkr (25,0) avser avskrivningar av immaterella 
tillgångar. Ökningen beror främst på avskrivningar avseende förvärven, 32,3 Mkr (24,5), varav 17,8 Mkr (13,7) 
är avskrivning för de immateriella tilgångarna i Corvette och Lusomedicamenta. Av de totala av- och 
nedskrivningarna på 61,4 Mkr är 23,2 Mkr ej skattemässigt avdragsgilla avskrivningar hänförliga till 
immateriella anläggningstillgångar från förvärven av Wasserburg, Corvette and Lusomedicamenta. 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande intäkter uppgick till 3,4 Mkr (0,9) varav 0,1 Mkr (-0,2) var ränteintäkter och 3,3 Mkr 
(1,1) var valutaeffekter. Räntekostnader och liknande kostnader uppgick till -8,5 Mkr (-41,5) varav -6,9 Mkr  
(-4,4) var räntekostnader, 0,0 Mkr (-17,2) var valutaeffekter och -1,9 Mkr (-0,9) var övriga finansiella 
kostnader. 2014 hade vi också en negativ effekt på -17,9 Mkr från omvärdering av konvertibel relaterad till 
förvärv av Corvette. 

 
Resultat efter skatt 
Resultat efter skatt uppgick till 26,0 Mkr (49,0), en minskning med 23,0 Mkr i huvudsak relaterat till minskat 
rörelseresultat jämfört med förra året. 

Januari - december 2015 
 
Av- och nedskrivningar  
Av- och nedskrivningar uppgick till 235,6 Mkr (127,2), därav var 117,9 Mkr (55,2) avskrivningar av 
immateriella tillgångar. Ökningen beror främst på avskrivningar för förvärven, 123,6 Mkr (24,5), varav 74,7 
Mkr (19,8) är avskrivning för de immateriella tillgångarna i Corvette och Lusomedicamenta. Av de totala av- 
och nedskrivningarna på 235,6 Mkr utgör 93,2 Mkr ej skattemässigt avdragsgilla avskrivningar hänförliga till 
immateriella anläggningstillgångar från förvärven av Wasserburg, Corvette och Lusomedicamenta. 

Finansiella poster  
Ränteintäkter och liknande intäkter uppgick till 64,4 Mkr (9,3) varav 0,4 Mkr (2,4) var ränteintäkter, 46,6 Mkr 
(0) var reavinst från finasiella investeringar, 12,3 Mkr (7,6) var valutaeffekter och 5,1 Mkr (-0,7) var vinst vid 
värdering av derivat och konvertibler till verkligt värde. Räntekostnader och liknande kostnader uppgick till -
29,0 Mkr (-65,4) varav -23,9 Mkr (-17,9) var ränta för banklån, -0,1 Mkr (-23,2) var valutaeffekter och -5,0 
Mkr (-5,1) var övriga finansiella kostnader. 2014 hade vi också en negativ effekt på -17,9 Mkr från omvärdering 
av konvertibel relaterad till förvärv av Corvette. 

Resultat efter skatt  
Resultat efter skatt uppgick till 215,1 Mkr (160,2), en ökning med 54,9 Mkr i huvudsak relaterad till det 
finansiella nettot (efter skatt) på 36,3 Mkr från reavinst av Flamelaktierna och ökningen i rörelseresultat 
genererat från förvärven. 

Förvärv 

Recipharm förvärvade tre verksamheter under det fjärde kvartalet 2014. Corvette Pharmaceutical Group 
(“Corvette”) i Italien förvärvades 1 oktober 2014, Lusomedicamenta i Portugal 1 november 2014, 
verksamheten i Pessac från Flamel Technologies SA (“Flamel”) förvärvades 1 december 2014 och OT Chemistry 
AB i Sverige förvärvades 15 juni 2015. Kaysersberg Pharmaceuticals förvärvades 31 december 2015 från Alcon 
(ett bolag inom Novartis). I samband med förvärvet tecknades ett mångårigt tillverkningsavtal med Alcon med 
en årlig försäljning på 36 MEUR och EBITDA-marginal i linje med koncernens medelnivå. 

Integrationen av förvärven från fjärde kvartal 2014 har varit framgångsrika och är nu slutförda. De förvärven 
genererade försäljning på 288,7 Mkr och EBITDA på 63,3 Mkr under det fjärde kvartalet och under perioden 
uppgick försäljningen till 1 108,2 Mkr och EBITDA till 269.5 Mkr. Corvette, Pessac och OT Chemistry presterade 
i linje med våra förväntningar, trots vissa skillnader mellan kvartalen. Lusomedicamenta har lägre försäljning i 
huvudsak kopplad till förseningar i kundprojekt samtidigt som de arbetar med många andra potentiella 
produktprojekt för framtiden.  
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Kassaflöde 

Kassaflöde         

 
                                 Helår Helår 

Mkr    2015 2014 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital    375,6 320,8 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    53,1 -66,6 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -420,5 -1 456,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    132,9 1 405,4 

Totalt kassaflöde    141,1 202,8 

 
Kassaflödet från den löpande verksamhetent ökade, främst beroende av det starka ökningen av EBITDA. 

Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital var positivt som i huvudsak är relaterat till den postiva ändringen 
på 53,1 Mkr (-86,8) i rörelsefordringar.  
 
Kassaflödet från nvesteringsverksamheten påverkades positivt av avyttring av en finansiell investering, vilket 
genererade 143,9 Mkr. Investeringar i maskiner och utrustning uppgick till 356,5 Mkr (215,5) och ökade 
huvudsakligen till följd av kapacitetsinvesteringen i Wasserburg på 198 Mkr och i april 2015 Recipharm 
investerade 2 MUSD i aktier i Synthonics Inc, ett läkemedelsbolag som är specialiserat inom forskning, 
utveckling och licensering av patentskyddade läkemedel (metallkoordinerade läkemedel eller “MCP´er”). 
Förvärven av dotterbolag/verksamheter uppgick till 131,0 Mkr (1 062,7) relaterat till nya kontrakt från Alcon i 
Kaysersberg, där 75% av köpeskillingen betalades i december. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 132,9 Mkr (1 405,4) som huvudsakligen beror på 
ökning av lån på 1 901,1 Mkr och på aktieutdelning på -57,1 Mkr. 

Finansiering och avkastning 

Nyckeltal finansiering och avkastning                 

     Helår Helår 

        2015  2014 

Avkastning på operativt kapital, %          7,6  12,4 

Nettoskuld/EBITDA          2,3  2,9 

Soliditet, %          48,1  39,4 

 
Avkastning på operativt kapital minskade från 12,4 till 7,6 procent som ett resultat av ökning av det operativa 
kapitalet från förvärven som genomfördes kvartal 4 2014.  

Nettoskulden i relation till EBITDA förbättrades från 2,9 i slutet av 2014 till 2,3. Ökningen vid slutet av förra 
året är i huvudsak hänförlig till ökningen av nettoskulden under kvartal 4 för att finansiera de gjorda förvärven. 
EBITDA inkluderar fyra kvartal för rörvärven, vilket är huvudanledningen till den minskade nivån jämfört med 
årsskiftet. Räntebärande skulder per den 31 december 2015 uppgick till 1 701,2 Mkr varav 1 655,3 Mkr hade 
nyttjats av den revolverande kreditfaciliteten på 3 000 Mkr. Den minskade nivån av nettoskuld i relation till 
EBITDA skapar möjligheter för en ökad skuldfinansiering för att genomföra tillväxtstrategin. Vi använde 50-60 
procent skuldfinansiering, resterande del i eget kapitalinstrument, för de två större förvärven under kvartal 4. 
Vi förväntar oss liknande fördelning för kommande förvärv, även om kapitalstrukturen kan påverkas av andra 
faktorer. 

Soliditeten förbättrades också i jämförelse med december föregående år i huvudsak orsakat av ökad vinst och 
eget kapital. Eget kapital ökade under första kvartalet 2015 eftersom konvertibeln, i samband med förvärvet av 
Corvettekoncernen (Italien), konverterades.  
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Moderbolaget 

Recipharm AB (publ) inkluderar funktioner som tillhandahåller tjänster till de operativa bolagen. 
Nettoomsättningen under året var 94,8 Mkr (77,4) och rörelseresultatet var -55,9 Mkr (-33,4). Investeringarna 
uppgick till 14,2 Mkr (1,7), och avsåg i huvudsak uppgraderingen av ERP-systemet inom den svenska 
verksamheten. 

Personal 

Antalet anställda (motsvarande heltidsanställda) var under perioden 2 019 (1 564), varav 446 (93) kommer 
från förvärven. 

Händelser efter balansdagen 
 
Recipharm tillkännagav den 20 oktober 2015 förvärvet av en majoritetspost i Nitin Lifesciences Ltd, vilket är ett 
indiskt CMO-företag specialiserat på tillverkning av läkemedel för injektion, med omkring 500 anställda. Indiska 
myndigheter godkände affären i januari 2016. Affären förväntas kunna slutföras per 1 april 2016. För 
ytterligare information avseende detta förvärv hänvisas till den tidigare pressreleasen. 
 
Recipharm implementerar ett besparings- och effektiviseringsprogram i Sverige, inom segmentet Solids and 
Others, då en anpassning är nödvändig till lägre faktiskt och förväntad volym för vissa produkter och man 
samtidigt vill tillvarata möjligheter till ökad effektivitet. Tyvärr kommer även antalet anställda att påverkas, då 
fler än 120 tjänster varslas om uppsägning, av vilka knappt 100 återfinns i Stockholmsregionen, vilket 
Recipharm meddelade den 8 oktober 2015. För mer detaljer hänvisas till respektive pressrelease. Uppsägning, 
på individnivå, planeras till mitten av mars. Effekten på resultatet kommer, efter uppsägningstider, i huvudsak 
realiseras i kvartal 3 och 4 2016. Dessa program ska förbättra marginaler inom segmentet Solids and Others. 

I januari 2016 genomförde Recipharm en riktad emission om 2,25 miljoner aktier av serie B och tillförde 
härigenom cirka 276 Mkr, för mer detaljer hänvisas till den tidigare pressreleasen. 

Den 23 februari 2016 annonserade Recipharm förvärv av det italienska bolaget Mitim Srl för 68 MEUR, vilket 
tillför nicheteknologi avseende injektabilia betalaktamer. Vissa av säljarna kommer att teckna sig för en 
nyemission av 1 039 724 RECI B-aktier värderade till 14 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 2 procent av 
aktiekapitalet. För ytterligare information avseende detta förvärv hänvisas till pressrelease. 
 

Aktier och relaterade program 
 
Recipharms B-aktier var tillgängliga för handel på Nasdaq Stockholm den 3 april 2014. Introduktionspriset var 
78 kronor per aktie och antalet nya aktier i emissionen uppgick till 10 443 038. Totalt utfärdades nya aktier till 
ett värde om 814,6 Mkr, noterings och emissionskostnader uppgick till 43,4 Mkr, varav 6,5 Mkr kostnadsfördes 
under 2013. Resten drogs under andra kvartalet från det nyemitterade beloppet i eget kapital. 

De större aktieägarna per 31 December 2015 

Aktieägare Kapital (%) Röster (%) 

Flerie Participation AB 1/ 22,0 41,9 

Lannebo fonder 14,0  4,1 

Cajelo Invest AB 1/ 13,8 39,5 

Första AP-fonden 7,0 2,0 

Fjärde AP-fonden 5,9 1,7 
Antalet aktieägare var 4 469 och utländska aktieägare innehar 16,1 procent av aktiekapitalet och 4,7 procent röstandel 
1/ Flerie Participation AB ägs av VD Thomas Eldered och Cajelo Invest AB ägs av ordförande Lars Backsell 
 
 
En konvertibel utfärdades i samband med förvärvet av Corvettekoncernen. Löptiden för konvertibeln var ett år 
från den 1 oktober 2014. Konvertibeln har konverterats fullt ut i februari 2015. Konverteringen innebar att  
5 030 543 nya B-aktier emitterades motsvarande 11 procent av aktiekapitalet.   
 
I juni har nya aktier utfärdats som en del av köpeskillingen av förvärvet av OT Chemistry AB i Uppsala, Sverige.  
Antal aktier har ökat med 45 838 B-aktier motsvarande 45 838 röster. En nyemission genomfördes i juli 
hänförligt till Recipharms aktiesparprogram (se nedan). Antal aktier ökade med 60 000 B-aktier och 500 000 D-
aktier, motsvarande 560 000 röster. Per den 30 september 2015 uppgår antal aktier till 46 325 256, fördelat på 
12 685 716 A-aktier, 33 139 540 B-aktier och 500 000 D-aktier.  
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I januari 2016 genomförde Recipharm riktad emission om 2,25 miljoner aktier av serie B och tillförde 
härigenom cirka 276 MSEK, för mer detaljer hänvisas till pressreleasen. 

Bolagsstämman 10 mars 2014 beslutade om att ge ut ett 3-årigt aktiesparprogram riktat till de anställda. 
Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i 
Recipharm (”Sparaktier”) till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm. 550 anställda, vilket utgjorde cirka 1/3 
av antalet anställda, anslöt sig till programmet. För varje förvärvad sparaktie får varje anställd en matchnings-
aktie. Vissa anställda i ledande befattningar har möjlighet att erhålla upp till fyra ytterligare aktier för varje 
sparaktie baserat på Recipharmaktiens börsutveckling relativt en grupp av andra utvalda aktier. Förutsatt att 
alla fullföljer sitt deltagande i programmet under alla tre åren uppskattas kostnaden till 10,3 Mkr (baserat på 
ett pris per aktie 126,50 kr 31 december 2015) under hela 3-årsperioden och antalet nya aktier till cirka 110 
000. Det senare förutsätter också full allokering av prestationsaktier. 

Bolagsstämman 7 maj 2015 beslutade om att ge ut ett 3-årigt aktiesparprogram riktat till de anställda. 
Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i 
Recipharm (”Sparaktier”) till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm. 553 anställda, vilket utgör cirka 25 
procent av antalet anställda, anslöt sig till programmet. För varje förvärvad sparaktie får varje anställd en 
matchningsaktie. Vissa anställda i ledande befattningar har möjlighet att erhålla upp till fyra ytterligare aktier 
för varje sparaktie baserat på Recipharmaktiens börsutveckling relativt en grupp av andra utvalda aktier. 
Förutsatt att alla fullföljer sitt deltagande i programmet under alla tre åren uppskattas kostnaden till 18,7 Mkr 
(baserat på ett pris per aktie 126,50 kr 31 december 2015) under hela 3-årsperioden och antalet nya aktier till 
cirka 200 000. Det senare förutsätter också full allokering av prestationsaktier. 

Aktieutdelning, förslag 
Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 1.50 kronor (1,25) per aktie. Baserat på antal utdelningsberättigade 
aktier, 49 055 069, motsvarar detta en utdelning på SEK 73.6 Mkr. 

Valberedning 
Medlemmarna i valberedningen har utsetts i enlighet med de principer beslutade vid årsstämman den 7 maj 
2015. Dessa principer beskrivs på Recipharms hemsida. Valberedningens uppgift är att presentera förslag vid 
den kommande årsstämman som avses äga rum den 28 april 2016. Valberedningen består av: 

Axel Calissendorff, valberedningens ordförande, utsedd av Flerie Participation AB 
Lars Backsell, styrelsens ordförande 
Johan Lannebo, representerar Lannebo Fonder 
Ossian Ekdahl, representerar 1:a AP Fonden 
 
Finansiell kalender 

Delårsrapport januari – mars 2016 28 april 2016 
Recipharm’s Kapitalmarknadsdag 2 juni 2016 
Delårsrapport januari – juni 2016 22 juli 2016 
Delårsrapport januari – september 2016 3 november 2016 
Årsstämma   28 april 2016 
Årsredovisning 2015  april 2016 

Jordbro, 23 february 2016 

För styrelsen i Recipharm AB (publ) 

Kontaktinformation: 

Thomas Eldered, VD, tel +46 8 602 52 10      Björn Westberg, CFO, tel +46 8 602 46 20 (ir@recipharm.com) 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella 
instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörade den 24 
februari 2016 kl 07:45 CET. Denna rapport och annan information om Recipharm AB (publ) är tillgänglig på 
www.recipharm.com. Denna rapport görs på svenska och översätts därefter. Skulle några skillnader finnas 
mellan den svenska och den översatta versionen så gäller den svenska.  

http://www.recipharm.com/
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Räkenskaper 

Resultaträkning för koncernen            

      Okt – Dec      Jan - Dec                     

Mkr  2015 2014 2015 2014  

Rörelsens intäkter            

Nettoomsättning 1 862,9 872,9 3 389,4 2 569,3  

Övriga rörelseintäkter   42,3 20,8 118,7 43,0  

    905,2       893,7 3 508,1 2 612,3  

Rörelsens kostnader        

Råvaror och förnödenheter   -239,0 -243,4 -958,8 -703,9  

Övriga externa kostnader   -211,3 -209,3 -799,7 -588,7  

Personalkostnader   -325,2 -278,2 -1 176,1 -888,6  
Avskrivningar och nedskrivningar, materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -61,4 -52,0 -235,6 -127,2  

Övriga rörelsekostnader   -19,1 -15,6 -62,8 -32,0  

Andel i intresseföretags resultat  -0,6 - -1,0 0,1  

    -856,6 -798,4 -3 233,9 -2 340,2  

         

Rörelseresultat   48,5 95,3 274,2 272,1  

Ränteintäkter och liknande resultatposter   3,4 0,9 64,4 9,3  

Räntekostnader och liknande resultatposter   -8,5 -41,5 -29,0 -65,4  

Finansnetto   -5,1 -40,6 35,4 -56,0  

         

Resultat före skatt   43,5 54,7 309,6 216,1  

Skatt på periodens resultat   -17,5 -5,7 -94,6 -55,9  

Periodens resultat   26,0 49,0 215,1 160,2  

    
 

    
 

  
Rapport över totalresultat:           

      Oct - Dec      Jan - Dec  
Poster som kan komma att omklassificeras till resultat              2015 

  
       2014 2015         2014  

Omräkningsdifferenser   -81,4 57,8 -114,1 65,2  
Vinst/förlust från värdering av finansiella instrument till 
verkligt värde  3,8 - -39,9 42,1  

Uppskjuten skatt på poster som kan komma att 
omklassificeras till resultat  -0,8 - 8,8 -9,3  

Summa poster som kan omklassificeras t resultat   -78,4 57,8 -145,2 98,0  

         

Poster som inte omklassificeras till resultat       

Aktuariella vinster/förluster på pensioner   6,9 -19,2 8,9 -34,7  

Uppskjuten skatt på aktuella vinster/förluster  18,0 - 18,0 -  

Summa poster som inte omklassificeras t resultat   -1,8 5,5 -2,3 9,8  

    23,2 -13,6 24,6 -24,9  

Övrigt totalresultat   -55,3 44,1 -120,6 73,1  

Periodens totalresultat   -29,3 93,1 94,4 233,4  
         
Periodens resultat hänförligt till:        

Moderbolagets ägare   26,1 49,0 215,3 160,2  

Innehav utan bestämmande inflytande  -0,1 - -0,2 -  

    26,0 49,0 215,1 160,2  

Periodens totalresultat hänförligt till:        

Moderbolagets ägare   -29,3 93,1 94,4 233,4  

Innehav utan bestämmande inflytande  0,0 - 0,0 -  

   -29,3 93,1 94,4 233,4  
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Resultat per aktie             

  
 

      Okt - Dec 
       
             Jan - Dec  

 
Not 2015 2014 2015 2014  

Moderbolagets ägare:      
    

Resultat per aktie före utspädning (kr)   0,56 1,24 4,72 4,63  

Resultat per aktie efter utspädning (kr)   0,56 1,18 4,72 4,13  

         

Resultat före utspädning (tkr)   25 974 49 052 215 056 160 247  

Resultateffekt från potentiella aktier (tkr)   - 3 432 1 001 3 452  

Resultat efter utspädning (tkr)   25 974 52 484 216 057 163 699  

         

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (tusental)  46 325 39 510 45 606 34 605  

Potentiella aktier (tusental)  -36 5 047 74 5 051  

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental)   46 289 44 557 45 680 39 656  

 
 
 
 
 
 
 

Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen     
  

  

Mkr 
Aktiekap

ital 

Övrigt 
tillskjut

et 
kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

Summa eget 
kapital 

Aktiekap
ital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Eget kapital 1 januari 2014 12,7 515,2 -106,4 259,5 680,8  680,8 
Periodens resultat Januari–
December 2014       160,2 160,2 

 
160,2 

Övrigt totalresultat     98,0           -24,9  73,1  73,1 

Transaktioner med ägare:       
 

    Nyemission 7,7 1 208,4     1 216,1  1 216,1 

    Aktiesparprogram       0,9 0,9  0,9 

Eget kapital 31 december 2014 20,4 1 723,5 -8,3 395,7 2 131,3  2 131,3 

       
 

Periodens resultat januari-
december 2015       215,3 215,1 0,2 215,3 

Övrigt totalresultat     -145,2            24,6 -120,6  -120,6 

Transaktioner med ägare:       
 

   Nyemission 2,8 564,0               566,8  566,8 

   Aktiesparprogram       5,0 5,0  5,0 

   Aktieutdelning    -57,1 -57,1  -57,1 

Eget kapital 31 december 2015 23,2 2 287,5 -153,6 583,5 2 740,3 0,2 2 740,5 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen        

        Dec 31  

Mkr Not 2015 2014  

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Produkträttigheter   280,6 290,3  

Goodwill 3 886,3 936,2  

Kundkontrakt  940,2 1 065,9  

Övriga immateriella anläggningstillgångar   164,2 176,9  

Materiella anläggningstillgångar   1 446,3 1 051,9  

Finansiella anläggningstillgångar   153,4 93,4  

Summa anläggningstillgångar     3 870,9 3 614,6   

       

Omsättningstillgångar      

Varulager   641,8 590,8  

Kundfordringar   467,0 528,2  

Kortfristiga placeringar  - 137,3  

Övriga fordringar   112,2 70,7  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   70,6 57,5  

Likvida medel  534,2 404,5  

Summa omsättningstillgångar    1 825,8 1 789,1  

SUMMA TILLGÅNGAR   5 696,7 5 403,7  

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Aktiekapital   23,2 20,3  

Övrigt tillskjutet capital   2 287,5 1 723,5  

Reserver   -153,6 -10,0  

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat   583,5 397,4  

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   2 740,3 2 131,3  

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande  0,2 -  

Summa eget kapital  2 740,5 2 131,3  

     

Långfristiga skulder     

Räntebärande skulder   1 678,6 1 555,0  

Avsättningar   210,5 172,9  

Uppskjuten skatteskuld   358,6 395,0  

Övriga långfristiga skulder   13,2 13,5  

Summa långfristiga skulder    2 260,9 2 136,4  

       

Kortfristiga skulder      

Räntebärande skulder   22,7 8,4  

Checkräkningskredit   15,8 4,8  

Leverantörsskulder   234,9 236,6  

Skatteskulder   37,2 25,3  

Övriga skulder   53,8 621,3  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   331,1 239,7  

Summa kortfristiga skulder    695,3 1 136,1  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 696,7 5 403,7  

       

Ställda säkerheter   7,7 14,9  

Eventualförpliktelser   1 705,3 1 582,9  
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Rapport över kassaflöde för koncernen       

 

  

 
     Jan - Dec                  

  
 

Mkr Not 2015 2014  

Den löpande verksamheten       

Resultat före skatt   309,6 216,1  

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      

- Avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar   235,6 127,2  

- Förändring i avsättningar   2,4 14,8  

- Reavinst avyttning finansiella tillgångar   -47,4 -0,6  

- Resultatandel från intresseföretag   0,9 -  

- Övriga poster   -12,8 42,9  

    488,4 400,4  

       

Betald skatt   -112,8 -79,5  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 375,6 320,8   
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:      

Förändring av varulager   -6,9 20,9  

Förändring av rörelsefordringar   53,1 -86,8  

Förändring av rörelseskulder   6,9 -0,7  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   428,8 254,2  
       
Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -356,5 -215,5  

Avyttring av materiella anläggningstillgångar   0,5 2,1  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -23,5 -56,3  

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   0,3 -  

Förvärv av dotterbolag  -131,0 -1 062,7  

Tilläggsköpeskilling dotterföretag   - -17,9  

Förvärv av finansiella tillgångar  -54,3 -106,5  

Avyttning av finansiella tillgångar  143,9 -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -420,5 -1 456,8  

     
Finansieringsverksamheten      
Utdelning till moderbolagets ägare   -57,1 -  

Nyemission   - 777,7  

Inlösen konvertibler   - -0,8  

Förändring av checkräkningskredit   10,7 -160,2   

Erhållna lån   332,9 1 402,1  

Amortering av låneskulder   -153,5 -613,4  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   132,9 1 405,4  

       

Summa periodens kassaflöde   141,1 202,8  

       

Likvida medel vid periodens början   404,5 190,2  

Kursdifferens i likvida medel   -11,5 11,5  

       

Likvida medel vid periodens slut   534,2 404,5  

       

Erhållna räntor   0,4 2,4  

Betalda räntor   -16,6 -14,3  
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Resultaträkning för moderbolaget        

  
          Okt – Dec            Jan – Dec  

Mkr 
 

2015 2014 2015 2014  
Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning   29,8 22,2 94,8 77,4  

Övriga rörelseintäkter   0,2 0,1 0,8 0,9  

    30,0 22,3 95,7 78,2  

Rörelsens kostnader          

Övriga externa kostnader   -30,6 -15,4 -76,9 -50,0  

Personalkostnader   -19,4 -16,1 -66,8 -56,2  
Avskrivningar och nedskrivningar, 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

  -1,3 -1,3 -5,6 -5,1  

Övriga rörelsekostnader   3,8 -0,1 -2,3 -0,3  

    -47,5 -33,0 -151,5 -111,6  

           

Rörelseresultat   -17,5 -10,6 -55,9 -33,4  

           

Finansnetto   24,4 35,1 191,4 73,3  

           

Resultat före skatt   6,9 24,4 135,5 39,9  

           

Bokslutsdispositioner och skatt   -2,9 -5,4 0,0 1,8  

Periodens resultat   3,9 19,0 135,5 41,6  

       

 
Rapport över totalresultat för moderbolaget        

  
          Okt – Dec            Jan – Dec  

Mkr 
 

2015 2014 2015 2014  
Poster som kan komma att omklassificeras 
till resultat       

Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska filialer  1,0 0,6 0,4 -2,2  

Summa övrigt totalresultat  1,0 0,6 0,4 -2,2  

Periodens totalresultat  4,9 19,6 135,9 39,4  

    

 

 
 

 
Rapport över finansiell ställning för moderbolaget       

    

 
           Dec 31  

Mkr   
 

2015 2014  
TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar    17,8 10,7  

Materiella anläggningstillgångar    0,9 0,3  

Finansiella anläggningstillgångar      3 074,8 2 922,0  

Summa anläggningstillgångar    3 093,6 2 933,1  

       

Omsättningstillgångar      624,0 544,5  

SUMMA TILLGÅNGAR      3 717,6 3 477,6  

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 

  

Eget kapital      2 040,8 1 493,9  

Skulder      1 676,8 1 983,7  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

3 717,6 3 477,6  
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Redovisningsprinciper, risker, definitioner och noter 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standard (IFRS) som har 
godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Delårsrapporten har blivit upprättad i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer.  

Redovisningsprinciper och beräkningar i denna rapport är oförändrade från de som användes för 
årsredovisningen 2014. Nya eller ändrade standards eller tolkningar därav med effekt från 1 januari 2015 har 
ingen effekt på Recipharms resultaträkning, rapport över finansiell ställning, kassaflöde eller rapport över 
förändring i eget kapital. 

Recipharm har ändrat styrning och uppföljning av affärsområdet tillverkning för att möjliggöra en mer effektiv 
styrning då Recipharm växer utanför Sverige, vilket tidigare hade en större andel av koncernens försäljning. 
Den nya strukturen för tillverkning är nu delat efter teknologi istället för geografi. De nya segmenten 
presenteras i not 3 inkluderat siffrorna för kvartalet föregående år baserat på de nya principerna. 

Väsentliga risker och osäkerheter 

De mest väsentliga riskerna över kommande 12 månader är följande: Av koncernens totala intäkter är ca 70% i 
andra valutor än SEK. Normalt är intäkter och kostnader balanserade, men signifikanta valutakursförändringar 
kan ha en påverkan på vinsten. En mer detaljerad beskrivning av risker ges i årsredovisningen 2014. 

Definitioner av nyckeltal 

EBITDA                       Rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar 
Resultat per aktie (RPA)           Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning 
Engångsposter                       Kostnader i samband med IPO-processen och kostnader för genomförda förvärv 
Avkastning på eget kapital       Årets resultat dividerat med eget kapital, genomsnittet av periodens IB och UB 
Operativt kapital (genomsnitt)  Nettoskuld plus eget kapital (genomsnittet av periodens IB och UB) 
Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital 
Nettoskuld                        Räntebärande skulder minus kassa 
Nettoskuld mot EBITDA            Räntebärande skulder minus kassa dividerat med EBITDA för senaste 12 mån  
Belopp är i miljoner kronor om inget annat anges. 
 
 

 
Not 1 Transaktioner med närstående 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Närstående företag                      Närstående relation 

B&E Participation AB                       Indirekta ägare Lars Backsell och Thomas Eldered  

Empros Pharma AB                         Majoritetsägare Thomas Eldered 

Pharmanest AB                               Joint venture, Carl-Johan Spak styrelseledamot 

Inject Pharma AB                            Intressebolag, Carl-Johan Spak styrelseledamot 

SVS Portugal S.A.                           Joint venture 

 Recipharm AB (publ) har utfört administrative tjänster åt B&E Participation AB till et värde av 0,1 Mkr (0,1) 
Recipharm Pharmaceutical Development AB utförde utvecklingstjänster till Empros Pharma AB till et värde av 1,6 Mkr (1,4), 
till Pharmanest AB till et värde av 0,7 Mkr (1,8) och till Inject Pharma AB till ett värde av 0,6 Mkr (0,0). 
Recipharm Pessac SAS utförde utvecklingstjänster till Empros Pharma AB till ett värde av 2,2 Mkr (0,0). 

Recipharm Karlskoga AB utförde utvecklingstjänster till Pharmanest AB till ett värde av 0,3 Mkr (-).  

Lusomedicamenta S.A. utförde utvecklingstjänster till SVS Portugal till ett värde av 0,1 Mkr (0,1).  

Lusomedicamenta S.A. gjorde en betalning på 1,7 Mkr (1,6) till SVS Portugal som övriga externa kostnader. 
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Not 2 Aktien 
                 

 
    

 
A-aktier       B-aktier D-aktier 

 
Total 

Antal aktier per 31 december 2014         12 685 716 28 003 159  
40 688 875  

Nyemission, konvertibel relaterad till förvärvet av Corvette     5 030 543  

                  
5 030 543 

 
Nyemission, förvärv av OT Chemistry AB    45 838  45 838 

Nyemission, aktiesparprogram     60 000  500 000 560 000 

Antal aktier per 31 december 2015    12 685 716 33 139 540 500 000 46 325 256 
 
Potentiella aktier 73 992 (20 584), är relaterade till Recipharms aktiesparprogram.  
 

Not 3  Segmentanalys                     

Mkr Jan - Dec  2015 
 

Jan - Dec  2014 

 
MS-SL MS-SO D&T Övrig Totalt      MS-SL MS-SO       D&T  Övrigt Totalt 

Extern försäljning 941,6 1 690,7 757,1 - 3 389,4   707,2 1 463,9 398,1 - 2 569,2 

Intern försäljning 15,2 141,8 10,3 -167,2 -   5,9 114,2 1,1 -121,2 - 

EBITDA 220,7 117,4 222,1 -50,3 509,9   157,7 198,2 100,7 -57,4 399,3 

Avskrivningar 89,0 88,2 52,9 5,5 235,6   53,5 46,4 26,6 0,7 127,2 

EBIT 131,7 29,2 169,2 -55,8 274,2   104,5 151,5 74,7 -58,7 272,0 
                       
Anläggningstillgång 920,8 1 420,7 1 510,3 19,1 3 870,9   1 239,9 1 105,1 1 250,5 19,2 3 614,6 

Totala tillgångar 1 706,1 1 879,9 1 665,5 445,2 5 696,7   1 697,0 1 805,5 1 456,1 445,2 5 403,7 

Goodwill 394,7 165,1 326,5 - 886,3   411,1 189,5 335,6 - 936,2 

Investeringar 291,3 106,1 35,3 15,1 447,8  143,6 81,5 10,0 9,9 245,0 
 
 
Nettoomsättning stora kunder                    

    Jan  - Dec   

          2015     2014    

Kund X     481,2         566,4     

Kund Z      362,5         384,2       

Kund W    212,6       

Kund Y 1)                325,2     

Övriga kunder     2 333,1        1 293,4     

Totalt         3 389,4     2 569,2     

 En del av de produkter som i tidigare perioder hört till Kund Y har salts till ett annat läkemedelsbolag, och har under 2015 rapporterats 
som hänförliga till köparen av dessa produkter. Kund Y har fortfarande försäljning under 2015, men denna ges ej då Kund Y inte tillhör 
de tre större kunderna längre. Det innebär att en ny kund, Kund W, är nu tredje största kund. 
 
 

           Geografisk fördelning                       

    

         Nettoomsättning   
           Jan - Dec 

 

    Anläggningstillgångar 
Dec 31 

          2015   2014   2015 2014 
Sverige         1 096,5   1 168,7   257,3   412,7 

Övrigt         2 292,9   1 400,5   3 613,6   3 201,9 

Total         3 389,4   2 569,2   3 870,9   3 614,6 
Segmenten MS-SL och MS-SO huvudverksamhet är att tillverka läkemedel på uppdrag av läkemedelsbolag. 
Segmentet MS-SL inkluderar de enheter som producerar sterila lösningar. 
Segmentet MS-SO inkluderar enheterna som producerar fasta och halvfasta beredningar och andra beredningsformer. 
Development & Technology (D&T) segmentet inkluderar i huvudsak utvecklingstjänster till läkemedelsbolag och försäljning av produkter 
baserat på egna produkträttigheter, i huvudsak genom externa distributörer. 
Segmentrapporteringen baseras på den struktur som ledningen styr och följer verksamheten. 
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Not 4 Rörelseförvärv 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Justering av förvärvspris Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A. 
Efter slutliga beräkningar har förvärvspriset för Lusomedicamenta Group justerat och minskats med 2,8 MEUR. 
Förändringen av förvärvspriset har redovisats som en minskning av Goodwill. Nedan följer en avstämning av förändring av 
Goodwill under perioden. 

 Förändringar av goodwill under perioden, Mkr     
    Goodwill per 31 december 2014      288,8 

Justering av förvärvspriset      -25,9 

Valutaeffekt       -11,1 

Goodwill per 31 december 2015      251,8 
 
Förvärv av OnTarget Chemistry AB  
Recipharm förvärvade samtliga aktier i bolagen tillhörande OnTarget Chemistry AB den 15 juni 2015. Bolaget är verksamt 
inom syntes- och analystjänster för läkemedelsområdet. Förvärvet kommer bredda koncernens kapacitet inom 
läkemedelsutveckling, men även utöka kundbasen och ge en viss geografisk expansion. Förvärvet innebär att Recipharm 
når kunder i ett tidigare stadium än tidigare, med potentialen att gå vidare inom koncernen. Dessutom har 
synteskapaciteten ett värde för GMP-utvecklingen av API´er i ett av koncernens italienska dotterbolag.   
 
Total ersättning uppgick till 15,1 Mkr, varav hälften erlades med kontanta medel och hälften med 45 838 nyemitterade 
aktier i Recipharm AB (publ).  
 
Intäkter som ingår i koncernens resultaträkning för perioden uppgår till 16,5 Mkr och rörelseresultatet för perioden uppgår 
till -5,7 Mkr. Specifikation av bokfört och verkligt värde visas nedan. Förvärvskostnader uppgår till 0,7 Mkr och redovisas 
på raden Övriga externa kostnader i Resultaträkningen. 

 

Tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget   
 

Bokfört 
värde 

Förvärvs- 
justering 

Verkligt 
värde 

Materiella anläggningstillgångar    0,6  0,6 

Finansiella anläggningstillgångar    0,1  0,1 

Kundfordringar och andra rörelsetillgångar   12,7  12,7 

Likvida medel   0,0  0,0 

Uppskjuten skatteskuld   0,1  0,1 

Räntebärande skulder   7,7  7,7 

Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder    3,7   3,7 

Netto identifierbara tillgångar och skulder    2,0 - 2,0 

Koncerngoodwill 1)    13,1 13,1 

Förvärvspris     15,1 
1) Goodwill representerar det kombinerade värdet av kundrelationer och de anställdas kompetens och erfarenhet 
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Förvärv av Kaysersberg Pharmaceuticals S.A.S 
Recipharm förvärvade den 31 december samtliga aktier i bolaget Kaysersberg Pharmaceuticals S.A.S., beläget i Alsace, 
Frankrike.  Bolaget är specialiserat på tillverkning av oftalmiska produkter med hjälp av så kallad Blow Fill Seal/Form Fill Seal-
teknik. I anslutning till förvärvet har tecknats ett långsiktigt produktionsavtal med säljaren Alcon, som ingår i 
Novartiskoncernen, med en årlig omsättning på minst 36 Meur och en marginal som ligger väl i linje med koncernens 
genomsnitt. Förvärvet och samarbetsavtalet ger också möjlighet till synergivinster med Recipharms övriga tre anläggningar i 
Frankrike. 
 
Total ersättning uppgick till 139,1 Mkr i kontanta medel, varav 123,3 Mkr utbetalades vid förvärvstillfället och 15,8 Mkr har 
erlagts i januari. 
 
Förvärvskostnader uppgår till 1.3 Mkr och redovisas på raderna Övriga externa kostnader (1.1 Mkr) respektive Övriga 
rörelsekostnader (0.2 Mkr). Den slutliga förvärvsbalansräkningen fastställs den 29 februari, varför nedanstående siffror kan 
komma att ändras något.   

 

 
Då detta bolag utgjorde en del av Alcons verksamhet för hela rapportperioden, utan separat redovisning, har det inte varit möjligt 
att med rimlig insats uppskatta förvärvets nettoomsättning och resultat för rapportperioden.  

Tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget   
 

Bokfört 
värde 

Förvärvs- 
justering 

Verkligt 
värde 

Immateriella anläggningstillgångar   0,1  0,1 

Materiella anläggningstillgångar    200,0  200,0 

Finansiella anläggningstillgångar    13,1  13,1 

Varulager   37,8  37,8 

Kundfordringar och andra rörelsetillgångar   10,4  10,4 

Likvida medel   0,0  0,0 

Avsättningar   48,7  48,7 

Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder    73,7   73,7 

Netto identifierbara tillgångar och skulder    139,1 - 139,1 

Koncerngoodwill    - - 

Förvärvspris     139,1 

  
Not 5  Finansiella tillgångar och skulder 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
                2015-12-31 

 
2014-12-31 

 Finansiella 
tillgångar         

Verkligt 
värde   

Bokfört 
värde   

Verkligt 
värde 

Bokfört 
värde 

Finansiella tillgångar som kan säljas 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  

 
101,8 

-  

 
101,8 

-  

 
46,4 

137,3  

 
46,4 

137,3 
Låne- och kundfordringar 
Övriga fordringar  

 
38,4  

 
38,4  

 
8,9 

 
 

 
8,9 

Likvida medel   534,2  534,2  404,5  404,5 
 
 

    674,4  674,4  597,1  597,1 

 Finansiella skulder     
      Övriga finansiella skulder 

Räntebärande skulder, långfristig del  
 

1 682,4  
 

1 672,5  
 

1 548,4  
 

1 542,7 
Derivat  6,1  6,1  6,6  6,6 

Räntebärande skulder, kortfristig del 1)  38,4  38,4  13,2  13,2 

Övriga skulder   29,0  29,0  592,5  592,5 
 
 

    1 755,9  1 746,0  2 160,7  2 155,0 

1) Räntebärande skulder, kortfristig del avser den del av de långfristiga skulder som kommer amorteras under ett års period samt 
utnyttjad del av beviljad koncernkredit. 
Derivat värderas till verkligt värde i nivå 2, genom användande av observerbara marknadsdata.  
I upplysningssyfte beräknas ett verkligt värde på räntebärande skulder genom en diskontering av framtida kassaflöden av 
kapitalbelopp och ränta diskonterad till aktuell marknadsränta. Värdering återfinns i nivå 3 då koncernen antagit att kreditmarginalen 
är densamma som när lånet upptogs. 
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