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FINANSIELL ÖVERSIKT



Första kvartalet resulterade i en stark start på året. Omsättningen uppgick till ca 14,7 MSEK
(9,5 MSEK 2019). Det var under mars månad som försäljningen accelererade kraftigt i
samband med corona utbrottets tilltagande effekter. Bara under mars månad sålde
koncernen för över 7 MSEK och försäljningen har fortsatt på liknande nivå även under april
månad. Det är framförallt onlineverksamheten som ökar sin försäljning och växer.
Apoteksbutiken kunde initialt märka av den ökade efterfrågan av apoteksprodukter men har
under de senaste veckorna sett en avmattad försäljningstrend. Kvartalet kan vi summera med
ett positivt rörelseresultat. Det som främst tyngde EBITDA var att apoteksbutiken levererade
ett negativt rörelseresultat för kvartalet. Vi har även under perioden satsat på en aggressiv och
resurskrävande marknadsföringstaktik för att både driva försäljning och stärka vårt
varumärkesbyggande. Målsättningen är att återinvestera så mycket som möjligt av våra vinster
i utveckling och tillväxt vilket också är en strategi som bäddar för lägre vinstresultat. 
 
Mars och april har tagit oss upp på nivåer som ligger 100% högre än föregående år. Den
kraftiga omsättningsökningen ställde hela verksamheten på prov och blev en ordentlig
utmaning som löstes med bravur. Ett intensivt avslut på ett första kvartal och en spännande
start på ett andra. Detta är ett momentum som vi ska göra vårt bästa för att ta till vara på.
Ökad exponering och uppmärksamhet, ökad kundtrafik och nya kunder, har förhoppningsvis
skapat en möjlighet till nya förutsättningar att utgå ifrån framöver.
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Affärsidé
Bolagets affärsidé är att bedriva handel inom apoteks- och
kosmetikprodukter genom sina varumärken iApotek.se, Apotek365.se och
Svea Apotek.
 

Verksamhetsbeskrivning
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.
 

Väsentliga händelser under perioden
januari-mars 2020
 
• Försäljningsrekord mars, 7 MSEK, 100% försäljningsökning jämfört med             
föregående år
• Apotek365 ökar omsättningen i mars med över 500%
• Corona utbrottet ökar försäljningen av apoteksprodukter
 

Försäljning och resultat EBITDA
Omsättningen under kvartal fyra uppgick till 14,7 MSEK (9,5 MSEK).
Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal ett uppgick till
0,3 MSEK (0,4 MSEK 2019). Resultatet per aktie för koncernen för kvartal ett
uppgick till -0,05 SEK (-0,02 SEK 2019). 
 

Avskrivningar
Under kvartal ett 2020 har avskrivningar av varumärken och goodwill enligt
plan uppgått till 1.157.241 SEK för koncernen, vilket belastar
resultaträkningen.
 

Eget kapital
Per den 31 mars 2020 uppgick eget kapital i koncernen till 23 741 969 SEK.
 

Anställda
Per den 31 mars 2020 har koncernen fem heltidsanställda utöver ett antal
konsulter som arbetar med uppdrag i nära anslutning till bolaget.
 

Aktien
Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight Stock Market under
kortnamnet IAPO, ISIN-kod är SE009357429. Aktiekapitalet i iApotek uppgår
till 2 021 883 kronor fördelat på 20 218 831 aktier (14 767 169 aktier 31
mars 2019) med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie per den 31 mars 2020.
Aktiekapitalet i iApoteks ska uppgå tilllägst 1 475 000 kronor och högst 5
900 000 kronor fördelat på lägst 14 750 000 aktier och högst 59 000 000
aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Redovisning -och värderingsprinciper
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 2020-03-31
Hans Orre, styrelseordförande
Christian Kronegård, styrelseledamot
Peter Mörsell, styrelseledamot
Conny Palmkvist, styrelseledamot, VD
 

Avrundningar
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.
 

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.
 

Rapportkalender
Årsstämma 2020, senast den 30 juni, Stockholm
Delårsrapport två 2020 2020-08-20
Delårsrapport tre 2020 2020-11-18
Bokslutskommuniké 2020 2021-02-24
Årsredovisningen 2019 offentliggörs senast 3 veckor före
årsstämman.
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