
  

 
 
 
  

 



  

 

 

 

 

 

 
*Koncernen har inga jämförelsesiffror då koncernen är nybildad. 
 
RISKER  
Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, 
men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en 
investering görs i Bolaget. Mer information om Bolaget går att få på www.iapotek.se 
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iApotek stänger nu böckerna och redovisar det första “hela” 
kvartalet där de båda förvärven Eprix och PharmArt nu ingår 
fullt ut i iApotek-koncernen. Kortfattat kan sägas att såväl året 
som kvartal fyra har präglats av ett fokus i form av ökad 
försäljning och förbättrad kostnadsstruktur. Detta har fullt ut 
gett önskat resultat och därigenom skapat förutsättningar 
att starta upp ett nytt år utifrån ett optimalt utgångsläge. 
Omsättningen för årets sista kvartal 2018 uppgick till 10,5 
MSEK med ett positivt rörelseresultat EBITDA om 0,5 MSEK. 
Resultatet har belastats av bl.a. kostsamma tjänster samt 
kostnader av engångskaraktär under perioden som nu är 
kapade. Baserat på omsättningen under kvartal fyra  kan en 
fiktiv årsomsättning beräknas till 42 MSEK, vilken fortsatt 
förväntas öka.  
 
Kvartal 4 och kort om 2019 
Omsättningen för årets sista kvartal 2018 uppgick till 10,5 
MSEK, baserat på de siffrorna skulle det innebära en 
årsomsättning om 42 MSEK.  Rörelseresultatet EBITDA 
uppgick till 0,5 MSEK. Vi har haft ett sista kvartal med en 
fortsatt stark utveckling och tillväxt med bl.a. 
rekordförsäljning på Black Friday och en stark julförsäljning. 
Eprix ökade sin omsättning med ca 30% under detta kvartal 
jämfört med föregående år och PharmArt ökade med ca 12%. 
Det är tillväxtsiffror som ger tillfredsställelse men absolut 
ingen mättnad. Vi hoppas kunna rampa upp tillväxt- och 
utvecklingstakten ytterligare under 2019 och på riktigt ta upp 
kampen med våra mer namnkunniga konkurrenter. 
Koncernen har med intensitet genomfört den sista delen av 
det stålbad som påbörjades i moderbolaget iApotek i och 
med förvärven där tidigare icke bidragande kostnader har 
kapats i alla led. Detta har satt sina spår i kvartalets resultat.  
 
 
 

 
 
Allt från kostsamma tjänster och räntor på lån som belastat 
resultatet är nu helt raderade. Bolaget besitter ett bra team 
där samtliga medarbetare kompletterar varandra och bidrar 
unisont med full kraft. iApotek har nu det momentum som 
alla bolag söker efter men få hittar.   
 
Koncernen har ett flertal tydliga idéer och spår för hur vi ska 
bredda vårt redan starka erbjudande där nu arbete pågår för 
fullt med att välja det bästa alternativet för framtiden. För 
fortsatt stark tillväxt ser vi över möjligheterna huruvida vi kan 
utöka vår försäljning av receptbelagda läkemedel i PharmArt, 
stärka varumärken samt öka utvecklingen av egna 
produkter. 
 
Året 2018 
I sin helhet går det inte att säga annat än att 2018 varit ett 
ytterst händelserikt år för iApotek. Från en tuff start där 
försäljningen stod och stampade på låga nivåer har 
koncernen genom förvärv av Eprix och PharmArt utvecklats 
till en utmanare av rang. Expansion, utveckling och tillväxt har 
och kommer även framgent vara koncernens stora fokus.  
Avslutningsvis vill vi tacka aktieägarna för det gångna året 
och hoppas ni följer med på den resa som just startat! 
 
 
2019-02-22 
Conny Palmkvist 
VD iApotek Int AB 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Bolagets affärsidé är att bedriva handel inom apoteks- och 
kosmetikprodukter genom sina varumärken iApotek.se, 
Apotek365.se och Svea Apotek. 
 

 

Apoteksmonopolet hade funnits i Sverige sedan 1971 och när 
det togs bort år 2009 med de primära syftena att öka 
tillgängligheten och generera lägre läkemedelskostnader. 
Sedan 2009 har fler apotek och framväxten av e-handel 
bidragit till en förbättrad tillgänglighet. iApotek Int AB 
bildades januari 2016 utifrån en vision att öka tillgängligheten 
för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter i Sverige  
 
iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, 
nikotinmedel och kosmetikprodukter. iApotek och dess 
dotterbolag har tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva 
försäljning av receptfria läkemedel på internet genom 
plattformarna iApotek.se och Apotek365.se. iApotek bedriver 
också försäljning av receptbelagda läkemedel genom sitt 
helägda dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga 
tillstånd från Läkemedelsverket. PharmArt bedriver 
försäljning av läkemedel och kringprodukter genom sitt 
varumärke Svea Apotek. 
 

• Christian Kronegård tillträder som tillförordnad 
verkställande direktör i iApotek under januari månad   

• Förvärv av apoteksbolaget PharmArt AB som bedriver 
apotek under varumärket Svea Apotek samt 
detaljhandelsbolaget Eprix AB med bl.a. tillhörande 
varumärke och webbplattform Apotek365.se  

• Bolaget genomför en företrädesemission under årets 
sista kvartal  

 

• Conny Palmkvist tillträder som verkställande direktör i 
iApotek under januari 2019 

• Bolaget håller extra bolagsstämma under januari där 
Conny Palmkvist väljs in som styrelseledamot. Christian 
Kirnö utträdde ur styrelsen. 

Omsättningen för koncernen under kvartal fyra uppgick till 
10,5 MSEK jämfört med moderbolagets omsättning under 
kvartal fyra 2017 som uppgick till (0,4 SEK). Rörelseresultatet 
EBITDA för koncernen under kvartal fyra uppgick till 0,5 MSEK 
jämfört med moderbolagets rörelseresultat EBITDA under 
kvartal fyra 2017 (-2,5 MSEK). Resultatet per aktie för 
koncernen för kvartal fyra uppgick till -0,07 jämfört med 
moderbolagets resultat per aktie under kvartal fyra 2017 (-
0,37). 
 

 

Under kvartal fyra 2018 har avskrivningar av varumärken och 
goodwill enligt plan uppgått till 743 469 SEK för koncernen, 
vilket belastar resultaträkningen. 

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens eget kapital 
till 18 783 554 SEK och moderbolagets eget kapital uppgick 
till (1 625 354 SEK) per den 31 december 2017. 

Per den 31 december 2018 har koncernen fyra 
heltidsanställda utöver det flertalet konsulter i nära 
anslutning till bolaget. 
 

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight Stock 
Market under kortnamnet IAPO, ISIN-kod är SE009357429. 
Aktiekapitalet i iApotek uppgår till 1 476 716,9 kronor fördelat 
på 14 767 169 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie per 
den 31 december 2018. Aktiekapitalet i iApoteks ska uppgå till 
lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på 
lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier. Samtliga 
aktier är emitterade och fullt betalda. 
 

Redovisningsmetod K3 principen:  
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags 
tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som 
legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. 
Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets 
egna kapital redovisas som goodwill.  
 
Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna 
kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som 
tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.  
 
Anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar.  
 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp 
(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över 
tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, 
verktyg, installationer och goodwill 5 år. 
 
Styrelse 2018-12-31 
Hans Orre, styrelseordförande 
Christian Kronegård, styrelseledamot, VD 
Peter Svamo, styrelseledamot 
Christian Kirnö, styrelseledamot 
 

 

Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna 
delårsrapport i vissa fall inte exakt summerade till totalen och 
procenttal kan avvika från de exakta procenttalen. 
 

 

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets 
verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna 
förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna 
rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan 
påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och 
ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en 
investering görs i Bolaget.   
 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. 
 



 

 

Kommande rapporter & årsstämma 
Delårsrapport ett 2019  2019-05-14 
Årsstämma för 2018 2019-04-24 
Delårsrapport två 2019 2019-08-20 
Delårsrapport tre 2019 2019-11-12 
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-18 
 
Årsstämma planeras till 2019-04-24 i Arcinovas lokaler på 
Birger Jarlsgatan 18A och årsredovisningen hålls tillgänglig 
senast två veckor tidigare. 
 
Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor  
 
Stockholm, 22 februari 2019  
iApotek Int AB (publ)  
www.iapotek.se  
 
På styrelsens uppdrag genom VD Conny Palmkvist  
ir@iapotek.se  



 

 
 

 

 
   

     
(SEK) 
 
Rörelsens intäkter 

  2018-10-01 
2018-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

Nettoomsättning   10 439 752 17 037 401 
Övriga intäkter   82 333 86 916 
   10 522 085 17 124 317 
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror   -6 868 943 -11 046 861 
Övriga externa kostnader   -2 298 000 -4 788 647 
Personalkostnader    -865 819 -2 212 713 
Avskrivningar inventarier & goodwill   -743 469 -1 270 351 
Övriga rörelsekostnader   -7 252 -7 487 
   -10 783 483 -19 326 059 
Rörelseresultat   -261 398 -2 201 742 

Resultat från finansiella investeringar     
Räntekostnader och liknande resultatposter   -260 020 -425 457 
   -260 020 -425 457 
Resultat efter finansiella poster   -521 418 -2 627 199 

Skatt på periodens resultat    -459 493 -459 493 
Periodens resultat   -980 911 -3 086 692 
     
Resultat per aktie   -0,07 -0,21 



 

 

(SEK) 
 

  2018-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 

   

Goodwill   13 747 326 

Varumärken   100 833 

   13 848 159 
Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer   21 806 
Summa anläggningstillgångar   13 869 965 
Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror   4 187 935 

   4 187 935 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   2 259 045 

Övriga fordringar   778 100 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   462 067 

Kassa och bank   4 891 788 

Summa omsättningstillgångar   12 578 935 
SUMMA TILLGÅNGAR   26 448 900 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Aktiekapital   1 476 717 

Övrigt tillskjutet kapital   29 038 624 

Annat eget kapital inklusive årets resultat   -11 731 787 
Summa eget kapital   18 783 554 

    

Avsättningar     

Uppskjuten skatteskuld   284 900 

   284 900 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder   2 042 636 

Aktuella skatteskulder   870 336 

Övriga skulder   4 175 690 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   291 784 
   7 380 446 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   26 448 900 



 

 

 

 

(SEK)     2018-01-01 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster     -2 627 199 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                                                                                          
     Avskrivningar och nedskrivningar                    1 270 351 
    Kostnader betalade via nyemission och kvittning     423 884 

     -932 964 
Betald inkomstskatt     343 290 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

    -589 674 

 
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL 

     

Förändring av varulager     -52 476 

Förändring av rörelsefordringar     -947 075 

Förändring av rörelseskulder     2 256 601 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     667 376 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av dotterföretag     15 836 

Kassaflöde från investeringsverksamheten     15 836 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyemission     2 457 010 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     2 457 010 
      
Periodens kassaflöde     3 140 222 

Likvida medel vid periodens början     1 751 566 

Likvida medel vid periodens slut     4 891 788 



 

 

 

 
  

      
(SEK) 
 
Rörelsens intäkter 

 2018-10-01 
2018-12-31 

2017-10-01 
2017-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

Nettoomsättning  174 455 438 843 815 432 1 225 740 
  174 455 438 843 815 432 1 225 740 
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -247 710 -416 145 -936 225 -1 082 456 
Övriga externa kostnader  -406 652 -2 065 142 -2 011 457 -5 840 651 
Personalkostnader   -119 379 -414 562 -920 838 -1 066 130 
Avskrivningar  25 000 -12 500 -12 500 -37 500 
  -748 741 -2 908 349 -3 881 020 -8 026 737 
Rörelseresultat  -574 286 -2 469 506 -3 065 588 -6 800 997 

Resultat från finansiella investeringar      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0 0 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -258 529 -124 -423 966 -186 
  -258 529 -124 -423 966 -186 
Resultat efter finansiella poster  -832 815 -2 469 630 -3 489 554 -6 801 183 

Skatt på periodens resultat   0 0 0 0 
Periodens resultat  -832 815 -2 469 630 -3 489 554 -6 801 183 
      
Resultat per aktie  -0,06 -0,37 -0,24 -1,02 



 

(SEK) 
 

 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 

   

Varumärken  62 500 75 000 

  62 500 75 000 
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag  21 000 000 0 

Summa anläggningstillgångar  21 062 500 75 000 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror  58 667 227 372 
  58 667 227 372 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  0 21 882 

Övriga fordringar  221 735 293 754 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  122 000 169 000 

Kassa och bank  233 398 1 751 566 

Summa omsättningstillgångar  635 800 2 463 574 
SUMMA TILLGÅNGAR  21 698 300 2 538 574 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  1 476 717 666 700 
  1 476 717 666 700 
Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  20 479 524 7 759 837 

Periodens resultat  -3 489 554 -6 801 183 
  16 989 970 958 654 
Summa eget kapital  18 466 687 1 625 354 

 
Kortfristiga skulder 

   

Leverantörsskulder  128 008 641 100 

Övriga skulder  3 075 605 86 784 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  28 000 185 336 
  3 231 613 913 220 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 698 300 2 538 574 



 

 

 

 

(SEK)    2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
2017-12-31 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster    -3 489 554 -6 801 183 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                                                                                          
     Avskrivningar    12 500 37 500  
    Kostnader betalade med aktier    423 884 0 

    -3 053 170 -6 763 683 
Betald inkomstskatt    0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

    
-3 053 170 

 
-6 763 683 

 
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL 

     

Förändring av varulager    168 705 -227 372 

Förändring av rörelsefordringar    90 894 -442 289 

Förändring av rörelseskulder    3 318 393 740 451 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    524 822 -6 692 893 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av andelar i koncernföretag    -4 500 000 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -4 500 000 0 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyemission    2 457 010 4 871 305 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    2 457 010 4 871 305 
      
Periodens kassaflöde    -1 518 168 -1 821 588 

Likvida medel vid periodens början    1 751 566 2 573 154 

Likvida medel vid periodens slut    233 398 1 751 566  



 

 

 

iApotek Int AB 
Box 7352 

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

 

 

Sedermera Fondkommission 
Norra Vallgatan 64 

211 22 Malmö 
+46(0)-40 615 14 10 

 
 
 

 

Jan Hamberg 
Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag 

Östermalmsgatan 33 
114 26 Stockholm 
+46(0)8-247 870 

 
 
 
 

Euroclear Sweden AB 
Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 
+46(0)8-402 90 00 

 

http://www.allabolag.se/5565586947

