
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

FINANSIELL ÖVERSIKT

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.



2020 blev ett år där vi återigen lyckades skapa både tillväxt och ett positivt kassaflöde på operativ nivå. Vi
visar en omsättningsökning på helåret som gick från 46,3 MSEK till 54,5 MSEK. Det blev ett starkt Q4
med en omsättningsökning från förra årets 13 MSEK till 14,4 MSEK. Vi förbättrade vårt EBITDA från 0,9
MSEK (2019) till 1,3 MSEK (2020). Våra olika e-handelskoncept med primär fokus på hälsa  -och
intimprodukter ökade försäljningen från ca 24 MSEK 2019 till över 30 MSEK 2020. I täten för
tillväxtökningen inom e-handelsområdet hittar vi webbutiken Apotek365 som vid flertalet tillfällen under
2020 kunde rapportera om nya toppnivåer på sin försäljning. 

Under året tog vi tillvara på våra möjligheter och satsade på rätt saker. Vi var i framkant under vårens
pandemiutbrott och hade en konstant tillgång på populära bristvaror. Under Black Week och julhandeln
satte vi nya försäljningsrekord. Mycket tack vare gedigna förberedelser och stora satsningar på
sortimentsutveckling. Enbart under Q4 utökades e-handelssortimentet med nästan 1000 artiklar och
vårt lagervärde ökade med 30% från 3,4 MSEK till 4,4 MSEK. Vi fick med det ett mer attraktivt utbud och
en förbättrad tillgänglighet på vårt sortiment under en av årets viktigaste handelsperioder.
Sortimentsutveckling är en viktig framgångsfaktor som vi vill fortsätta att satsa på för att öka tillväxten. Vi
ser ett ökat intresse från leverantörer och kommer satsa på att få in fler nya varumärken för att förbättra
vår position som en attraktiv återförsäljare. 

Den del av vår verksamhet som kände av negativa effekter av restriktionerna till följd av pandemin var
den fysiska butiksverksamheten. Framförallt under den senare delen av 2020 kom märkbara effekter av
en minskad butiksförsäljning. Trots detta lyckades butiken på helåret öka sin omsättning med nästan 2
MSEK till ca 24,2 MSEK (22,4 MSEK 2019).

Ett av de största och viktigaste besluten som togs under året var att starta upp projektet att skaffa
tillstånd för expediering av receptbelagda läkemedel online. Detta var ett strategiskt beslut med avsikt
att skapa värdeadderande effekter för bolaget och nya möjligheter för fortsatt tillväxt. Projektet har
hittills fortlöpt enligt tidsplan och beräknas vara klart under 2021.

Vi kan summera ett år med fortsatta framsteg och utveckling i rätt riktning. Vi satsar på att bli en
etablerad apoteksaktör på onlinemarknaden, vi ökar vår försäljning och växer som bolag, utvecklar och
bygger vidare på vår verksamhet. Med recept online får en helt ny profil på marknaden. Utvecklingsfokus
ligger främst på e-handeln och att vi har mest tillväxtpotential inom e-handeln råder det ingen större
tvekan om. Sen är vi fortfarande är en ung aktör som behöver få mogna och växa med sin uppgift,
utvecklas och ta form med hjälp av tid och tålamod, men som definitivt har en spännande framtid
framför sig med både många möjligheter och utmaningar som väntar.
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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 oktober -
december 2020
• Black Week rekord ökar med 50% jämför med 2019  
• Nytt försäljningsrekord i december månad, e-handeln ökar med 80%

Väsentliga händelser efter perioden
• Stor ägaren TiksPac AB kallar till extra bolagsstämma 26 februari 2021
med förslag om val av en helt ny styrelse. TiksPac AB beslutar den 23
februari att återkalla sin begäran om en extra bolagsstämma.

Försäljning och resultat EBITDA
Omsättningen under kvartal fyra uppgick till 14,4 MSEK (13 MSEK 2019).
Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal fyra uppgick till
0,8 MSEK (-0,1 MSEK 2019). Resultatet per aktie för koncernen för kvartal
fyra uppgick till -0,03 SEK (-0,06 SEK 2019). 

Avskrivningar
Under kvartal fyra 2020 har avskrivningar av varumärken och goodwill enligt
plan uppgått till 1.155.935 SEK för koncernen, vilket belastar
resultaträkningen.

Eget kapital
Per den 31 december 2020 uppgick eget kapital i koncernen till 21 062 642
SEK.

Anställda
Per den 31 december 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 2020-12-31
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.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Rapportkalender
Årsstämma 2020                 2021-04-28
Delårsrapport Ett                2021-05-21
Delårsrapport Två               2021-08-27
Delårsrapport Tre               2021-11-26
Bokslutskommuniké 2021 2022-02-25

Årsredovisningen 2020 offentliggörs senast 3 veckor före
årsstämman.
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