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Tredje kvartalet visade lägre försäljning jämfört med samma
period föregående år. Dels så fick butiken i Stockholms innerstad erfara de negativa
effekterna av Coronapandemin vilket utmynnade i en lägre försäljning. E-handeln
hade också en liten dipp i försäljningen under kvartalets mitt för att återhämta
sig i slutskedet av september månad. Rörelseresultatet, EBITDA, blev positivt för
hela kvartalet och hamnade i linje med föregående års utfall (0,1 msek 2020
jämfört med 0,1 msek 2019). 

Projektet med uppbyggnaden av ett system för receptbelagda
läkemedel online är igång. Första etappen i projektet är en uppbyggnadsfas av
det system och kopplingar som behövs mellan receptsystemet och webbplattformen.
Parallellt med detta tillkommer även andra projekt som tex  bygga om webbsidans tema,
struktur och utseende.
Det är en omfattande förändring som berör många områden och delar av
verksamheten. De löpande kostnaderna för projektet har vi hittills klarat av
med hjälp av vår egen kassa. 

Vid kvartalets ingång hade vårens kraftiga försäljningsökning
gjort att vi kommit efter på flera områden. Under detta lite lugnare kvartal
har vi lagt mycket fokus på att komma ikapp på flera av dessa områden som tex påfyllning
av lagernivåer och nya artiklar till vårt sortiment. Ett arbete som gjort att vi
känner oss väl förberedda inför den kommande högtidsperioden med Black Friday och
julhandeln.
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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
juli - september 2020

• Projektet med receptbelagda läkemedel startas   
• Butiken påverkas negativt av coronapandemin och minskar försäljning

Försäljning och resultat EBITDA
Omsättningen under kvartal tre uppgick till 10 MSEK (12 MSEK).
Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal tre uppgick till
0,1 MSEK (0,1 MSEK 2019). Resultatet per aktie för koncernen för kvartal tre
uppgick till -0,05 SEK (-0,06 SEK 2019). 

Avskrivningar
Under kvartal tre 2020 har avskrivningar av varumärken och goodwill enligt
plan uppgått till 1.156.971 SEK för koncernen, vilket belastar
resultaträkningen.

Eget kapital
Per den 30 september 2020 uppgick eget kapital i koncernen till 21 631 347
SEK.

Anställda
Per den 30 september 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 30
september 2019) med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie per den 30
september 2020. Aktiekapitalet i iApotek ska uppgå till lägst 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 2020-09-30
Fredrik Petersson, styrelseordförande
Hans Orre, Styrelseledamot
Fredrik, Kaldeus, 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.
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