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DELÅRSRAPPORT 
 
JANUARI – SEPTEMBER 2013 
• Nettoomsättningen uppgick till 131,9 MSEK (125,5) 

• EBITDA uppgick till -17,1 MSEK (-27,3) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,54 kronor (-0,94) före utspädning 

 
JULI – SEPTEMBER 2013 
• Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (44,7) 

• EBITDA uppgick till -7,0 MSEK (-7,1) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,18 MSEK (-0,24) före utspädning 

 
HIGHLIGHTS 
• Positiva resultat från bioekvivalensstudie 

• Viktig milstolpe för Bluefish interna formuleringsutvecklingsfunktion 
• Förväntad lansering i början av 2016 

• Fortsatt förbättring av bruttomarginal samt lagereffektivitet 
• Bruttovinsten under årets första nio månader ökade med 36% jämfört med föregående år 
• Varulagret minskade till 80,9 MSEK från 99,7 MSEK vid årets början 

• Framtidsutsikter 2013 
• Viss ökning i nettoomsättningen 
• Stabil bruttomarginal och stabila rörelsekostnader 
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VERKSAMHETEN 
 
Företaget har under årets första nio månader prioriterat att förbättra lönsamheten och att öka 
bruttomarginalen. Vissa avtal med låg lönsamhet har därför avslutats vilket har resulterat i en lägre 
försäljningstillväxt samt vissa engångskostnader för varulagernedskrivningar. Utöver de kontinuerliga 
ansträngningarna att öka marknadsandelen inom utvalda EU marknader har Bluefish påbörjat ett 
flertal nya initiativ för att öka omsättningen på kort till medellång sikt. Diskussioner pågår med 
potentiella lokala samarbetspartners för flera marknader inom EU vilka skulle kunna öka företagets 
andel i respektive marknad. I synnerhet förs långt gångna diskussioner gällande den franska retail-
marknaden. Genom att ingå samarbeten med lokala partners som bär lagerrisken skapas möjligheter 
för fortsatt tillväxt med begränsad effekt på kassaflödet. Vidare ser Bluefish över möjligheterna att, 
med samma tillväxtstrategi, lansera den befintliga produktportföljen utanför EU genom lokala 
distributionsavtal i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Ett fåtal avtal har redan ingåtts med 
förhoppning om resultatpåverkan redan under 2014. 
 
Företagets långsiktiga ambition är att balansera produktportföljen med fler unika och nischade 
molekyler vilka förväntas kunna generera mer stabil försäljningstillväxt med attraktiva marginaler. 
Ansträngningarna inom de egenutvecklade formuleringarna förväntas även bidra till diversifiering av 
produktportföljen. En kritisk milstolpe uppnåddes i oktober när positiva resultat presenterades från en 
bioekvivalensstudie för ett av företagets egna utvecklingsprojekt. Ytterligare en bioekvivalensstudie 
planeras under det fjärde kvartalet 2013 för ett annat egenutvecklingsprojekt. 
 
Bluefish nettoomsättning under årets första nio månader uppgick till 131,9 MSEK (125,5), 
motsvarande en ökning på 5% jämfört med samma period 2012. Nettoomsättningen under tredje 
kvartalet uppgick till 42,0 MSEK (44,7), motsvarande en minskning på 6% jämfört med samma period 
föregående år.  

 
Samtidigt har bruttomarginalen för årets första nio månader förbättrats signifikant jämfört med samma 
period föregående år. Sedan 1 januari 2013 tillämpar Bluefish en ny redovisningsprincip för 
distributionskostnaderna. Innan den 1 januari 2013 var distributionskostnaderna inkluderade i kostnad 
för sålda varor, medan de nu inkluderas i försäljningskostnaderna. Med den nya redovisningsprincipen 
uppgick bruttovinsten, exklusive distributionskostnader, till 46,4 MSEK (34,2) under årets första nio 
månader, motsvarande en bruttomarginal på 35,2% (27,3). För det tredje kvartalet uppgick 
bruttovinsten, exklusive distributionskostnader, till 14,1 MSEK (12,3), motsvarande en bruttomarginal 
på 33,6% (27,5). 
 
Tabell 1. Bruttovinst och omräknade distributionskostnader 

  2013 2012   2013 2012   
kSEK jul-sep jul-sep förändring jan-sep jan-sep förändring 

Nettoomsättning 41 960 44 651 -6% 131 856 125 453 5% 

Bruttovinst 14 105 12 279 15% 46 410 34 228 36% 

Bruttomarginal 33,6 % 27,5 % 6,1 35,2% 27,3% 7,9 

Distributionskostnader -3 613 -4 142 -13% -10 550 -10 020 5% 

Bruttovinst inkl. distributionskostnader 10 492 8 137 29% 35 860 24 208 48% 
Bruttomarginal inkl. 
distributionskostnader 25,0 % 18,2 % 6,8 27,2% 19,3% 7,9 

 
Källa: Bolagsinformation 
 
Under årets första nio månader var rörelsekostnaderna i princip oförändrade jämfört med samma 
period föregående år. Totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, men inklusive 
distributionskostnader, uppgick till 63,5 MSEK (61,5) för årets första nio månader, motsvarande en 
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ökning med 3% jämfört med samma period 2012. Under tredje kvartalet uppgick totala 
rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, men inklusive distributionskostnader till 20,9 MSEK (19,4), 
motsvarande en ökning med 8% jämfört med samma period föregående år. Ökningen under tredje 
kvartalet förklaras delvis av valutaeffekter men även ökade försäljningskostnader inom prioriterade 
marknader. 
 
Under årets första nio månader uppgick EBITDA till -17,1 MSEK jämfört med -27,3 MSEK under 
samma period 2012. Under tredje kvartalet uppgick EBITDA till -7,0 MSEK (-7,1). Valutor har påverkat 
EBITDA negativt med 1,7 MSEK (0,6) och 0,9 MSEK (0,8) under årets första nio månader respektive 
tredje kvartalet. 
 
Under tredje kvartalet 2013 fortsatte varulagret att minska. Per 30 september 2013 uppgick varulagret 
till 80,9 MSEK, jämfört med 84,8 MSEK per 30 juni 2013. Med nuvarande varulager täcker volymerna 
ca 250 dagars försäljning. Under årets återstående månader förväntar sig bolaget en stabilisering av 
varulagret i absoluta tal. 
 
Graf 1. Varulager och antal försäljningsdagar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolagsinformation 
 
Förbättrat kassaflöde 
Den fortsatta minskningen av varulagret har, tillsammans med en ökning av de kortfristiga skulderna 
som är förknippade med reserver för försäljningsavdrag, haft en positiv effekt på bolagets kassaflöde. 
Kassaflödet från förändring i rörelsekapital uppgick till 32,9 MSEK (-18,0) under årets första nio 
månader och till 11,6 MSEK (-8,9) under det tredje kvartalet. Detta har, tillsammans med den ökade 
lönsamheten jämfört med föregående år, resulterat i en signifikant skillnad i kassaflöde från den 
löpande verksamheten under årets första nio månader. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 16,1 MSEK (-50,3) under de första nio månaderna vilket innebär en förbättring med 66,4 
MSEK jämfört med samma period föregående år. 
 
Förutom förbättrad operationell effektivitet under det tredje kvartalet har Bluefish genomfört tre riktade 
nyemissioner som tillsammans tillförde bolaget ca 41 MSEK. 

 
Framtidsutsikter 
Företaget förväntar sig en mindre ökning av nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2013. Därtill 
förväntas en bruttomarginal i linje med årets första nio månader samt en stabil utveckling av 
varulagret. Rörelsekostnaderna väntas ligga kvar på nuvarande nivåer.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
Positiva resultat från bioekvivalensstudie 
I oktober 2013 uppnåddes en viktig milstolpe inom bolagets utveckling av egna formuleringar när en 
bioekvivalensstudie avslutades för ett av de egna utvecklingsprojekten med positiva resultat. En 
registreringsansökan kommer att lämnas in till berörda myndigheter när sex-månaders stabilitetsdata 
är tillgängliga. Lansering planeras under början av 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkter under utveckling eller registrering  28 
Produkter på marknaden   52 



5 / 11 

 

 
Bluefish Pharmaceuticals AB  •  Torsgatan 11  •  SE-11123 Stockholm  •  Tel: +46 8 519 116 00 
info@bluefishpharma.com  •  www.bluefishpharma.com  •  Org no: 55 66 73-9164 

FINANSIELL INFORMATION 
  2013 2012   2013 2012   
MSEK  jul-sep jul-sep förändring jan-sep jan-sep förändring 

Nettoomsättning 42,0 44,7 -6 % 131,9 125,5 5 % 

Bruttovinst 14,1 12,3 15 % 46,4 34,2 36 % 

Bruttomarginal 33,6% 27,5%  35,2% 27,3%  

EBITDA -7,0 -7,1  -17,1 -27,3  

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,0 -15,4  16,1 -50,3  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,7 -6,1  -13,2 -29,1  
 
 
Koncernen genererade en nettoomsättning på 42,0 MSEK (44,7) under tredje kvartalet, motsvarande 
en minskning med 6%. Bruttovinsten uppgick till 14,1 MSEK (12,3), vilket gav en bruttomarginal på 
33,6% (27,5%) under perioden. EBITDA uppgick till -7,0 MSEK (-7,1) under det tredje kvartalet.  
 
Koncernen genererade en nettoomsättning på 131,9 MSEK (125,5) under årets första nio månader, 
motsvarande en ökning med 5%. Bruttovinsten uppgick till 46,4 MSEK (34,2), vilket gav en 
bruttomarginal på 35,2% (27,3%). EBITDA uppgick till -17,1 MSEK (-27,3) under samma period.   
 
Under tredje kvartalet uppgick totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, men inklusive 
distributionskostnader till 20,9 MSEK (19,4), motsvarande en ökning med 8% jämfört med samma 
period förra året. Jämfört med andra kvartalet 2013 minskade dock rörelsekostnaderna med 7%. 
Minskningen under tredje kvartalet förklaras delvis av valutaeffekter men även av en lägre aktivitet 
under sommarperioden. 
 
Under årets första nio månader var rörelsekostnaderna i princip oförändrade jämfört med samma 
period förra året. Totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, men inklusive 
distributionskostnader, uppgick till 63,5 MSEK (61,5) under årets första nio månader, motsvarande en 
ökning med 3% jämfört med samma period 2012.  
 
Avskrivningar uppgick till 3,8 MSEK (3,1) under tredje kvartalet varav nedskrivningar står för 0,4 MSEK 
(-) under perioden och 10,3 MSEK (9,0) för de första nio månaderna 2013. Ökningen förklaras av att 
fler produkter har nått marknaden samt en utökad produktportfölj. 

 
Finansnettot uppgick till -1,8 MSEK (-2,6) under det tredje kvartalet och till -6,1 MSEK (9,5) under årets 
första nio månader, vilket inkluderar räntebetalningar på de konvertibla skuldebreven och 
checkräkningskrediten. 
 
Nettoresultatet har påverkats av en negativ valutaeffekt på -0,9 MSEK (1,2) under det tredje kvartalet 
och på -1,5 MSEK (0,8) under de första nio månaderna. 
 



6 / 11 

 

 
Bluefish Pharmaceuticals AB  •  Torsgatan 11  •  SE-11123 Stockholm  •  Tel: +46 8 519 116 00 
info@bluefishpharma.com  •  www.bluefishpharma.com  •  Org no: 55 66 73-9164 

 
Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 MSEK (-15,4) under det tredje kvartalet, 
varav förändring i rörelsekapital uppgick till 11,6 MSEK (-8,9). Förändringen i rörelsekapital återspeglar 
huvudsakligen en minskning av kortfristiga fordringar till följd av förbättrad indrivning samt en ökning 
av kortfristiga skulder. Ackumulerat kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 MSEK 
(-50,3) under årets första nio månader, varav förändring i rörelsekapital uppgick till 32,9 MSEK (-18,0). 
Under årets första nio månader har kassaflödet från den löpande verksamheten påverkats positivt av 
en ökning av kortfristiga skulder på 18,1 MSEK samt en minskning av varulagret på 11,1 MSEK. 
 
Investeringar och avyttringar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -5,7 MSEK (-6,1) under det tredje kvartalet och 
till -13,2 MSEK (-29,1) under årets första nio månader vilket avser investeringar i produktutveckling, 
licenser och marknadsgodkännanden. 
 
Finansiering  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 36,9 MSEK (10,6) under det tredje kvartalet. I 
juli genomförde Bluefish tre riktade nyemissioner som tillsammans tillförde bolaget ca 41 MSEK. 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten under årets första nio månader uppgick till 35,4 MSEK 
(82,7) till följd av genomförda nyemissioner samt en minskad utnyttjandegrad av 
checkräkningskrediten. 
 
Under tredje kvartalet har det konvertibla skuldebrevet serie 2011/14 reducerats från 60 MSEK till 32 
MSEK, delvis genom en konvertering till aktier motsvarande ett värde av 20 MSEK, delvis genom 
inlösen samt nyteckning i det konvertibla skuldebrevet serie 2013/17 med förfallodag 30 juni 2017 
motsvarande ett värde av 8 MSEK. 
 
Genom nyemissionen samt delvis konvertering av det konvertibla skuldebrevet serie 2011/14 har 
antalet aktier i bolaget ökat med 12 139 309 under perioden. Teckningskursen var 5 kronor per aktie. 
Efter aktietransaktionerna uppgår antalet aktier i bolaget till 70 942 496 och aktiekapitalet till 
14 188 499 kronor. 
 
 
 

Finansiell ställning per 30 september 2013 
Likvida medel 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 62,6 MSEK jämfört med 24,3 MSEK vid årets början. Per 
30 september 2013 utnyttjades bankkrediten med 86,4 MSEK. Totalt tillgänglig bankkredit uppgick till 
100 MSEK.  
 
Eget kapital 
Eget kapital uppgick till 135,1 MSEK vid periodens slut, jämfört med 109,7 MSEK vid årets början. 
Detta motsvarar 1,90 kronor (2,40) per aktie.   
 
Soliditet  
Soliditeten uppgick till 36,0% vid periodens slut, jämfört med 30,7% vid årets början.     
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ÖVRIGT  
Medarbetare 
Per 30 september 2013 hade bolaget 82 anställda (79), varav 19 (18) i Sverige, 55 (53) i Indien, 3 (3) i 
Tyskland, 1 (1) i Italien, 2 (1) i Polen, 1 (1) i Portugal, 2 (2) i Frankrike och 1 (-) i Spanien, jämfört med 
31 december 2012.   

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet exponeras för finansiella risker. Hanteringen av dessa risker beskrivs i 
årsredovisningen för 2012 på sidan 20. Därutöver påverkas koncernens verksamhet av ett antal andra 
faktorer som inte helt kan kontrolleras av bolaget. De faktorer som bedöms ha särskild betydelse för 
Bluefish framtida utveckling är konkurrenter och prisbild, myndighetsåtgärder, samarbetsförhållanden, 
marknadsbedömningar, nyckelpersoner och rekrytering, produktansvar samt patent och varumärken.  
 
Redovisningsprinciper 
Bluefish Pharmaceuticals tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de 
antagits av den Europeiska Unionen, den svenska årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell 
rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet 
med IAS 34, Delårsrapportering. Från och med 1 januari 2013 är redovisningsprincipen för 
distributionskostnaderna ändrad. Till och med 31 december 2012 redovisade koncernen 
distributionskostnaderna i kostnad såld vara, men från och med 1 januari 2013 redovisas 
distributionskostnaderna i Försäljningskostnaderna. Effekten av den ändrade redovisningsprincipen 
uppgår till 3,6 MSEK (4,1) i det tredje kvartalet och ackumulerad effekt uppgår till 10,6 MSEK (10,0). 
Jämförelsedata kommer att ändras historiskt enligt den nya principen i kommande rapporter. Frånsett 
omklassificeringen av distributionskostnaderna tillämpar koncernen samma redovisningsprinciper som 
i årsredovisningen för 2012, med undantag för nya eller omarbetade standarder, tolkningar och 
förbättringar som antagits av EU och skall tillämpas från och med 1 januari 2013. 
 
 

MODERBOLAG 
Bluefish Pharmaceuticals AB är moderbolaget i koncernen Bluefish Pharmaceuticals.  
 
Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2013 uppgick till 41,5 MSEK (43,3) och rörelseresultatet 
uppgick till -10,2 MSEK (-11,3). Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 130,4 
MSEK (122,2) och rörelseresultatet uppgick till -26,4 MSEK (-37,7). Moderbolagets likvida medel per 
30 september 2013 uppgick till 49,1 MSEK, jämfört med 13,6 MSEK vid året början. 
 
 

KOMMANDE RAPPORTER 
Bokslutskommuniké oktober - december 2013, 27 februari 2014 
 
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. 
 
 
Stockholm, 14 november 2013 
 
 
 
Karl Karlsson 
VD 
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KONCERNEN 
Koncernens resultaträkning 2013 2012 2013 2012 2012 
kSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Nettoomsättning 41 960 44 651 131 856 125 453 162 318 
Kostnad för sålda varor -27 855 -32 372 -85 446 -91 225 -129 075 
Bruttoresultat 14 105 12 279 46 410 34 228 33 243 
Bruttomarginal 33,6 % 27,5 % 35,2 % 27,3 % 20,5 % 
Försäljningskostnader -11 836 -10 808 -36 085 -33 840 -48 363 
Administrationskostnader -3 898 -3 539 -11 614 -13 187 -17 474 
Forsknings- och utvecklingskostnader -9 005 -8 130 -26 059 -23 427 -31 933 
Övriga rörelsekostnader/intäkter -224 - 24 - - 
Rörelseresultat1) -10 858 -10 198 -27 324 -36 226 -64 527  
Finansnetto -1 786 -2 635 -6 082 -9 455 -11 892 
Resultat efter finansiella poster -12 644 -12 833 -33 406 -45 681 -76 419 
Inkomstskatt -218 -56 -387 -258 -622 
Periodens resultat -12 862 -12 889 -33 793 -45 939 -77 041 
      
      
Resultat per aktie      
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,18 -0,24 -0,54 -0,94 -1,50 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,18 -0,24 -0,54 -0,94 -1,50 
      
      
1) varav      
Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar 3 634 2 858 9 585 8 273 10 854 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 213 262 686 703 936 
EBITDA -7 011 -7 078 -17 053 -27 250 -52 737 
      
      
Rapport över totalresultat      
Periodens resultat -12 862 -12 889 -33 793 -45 939 -77 041 
Övrigt totalresultat      
Säkringsreserv 1 403 - -618 - -153 
Valutakursdifferenser -407 -26 -634 -418 -591 
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 996 -26 -1 252 -418 -744 
Periodens totalresultat,  
hänförligt till moderbolagets aktieägare 
  

-11 866 -12 915 -35 045 -46 357 -77 785 

 
* Från och med 1 januari 2013 tillämpar bolaget en ny redovisningsprincip för distributionskostnader, vilka numera inkluderas i 

Försäljningskostnaderna. Bruttovinsten för alla perioder har omräknats enligt den nya redovisningsprincipen för att underlätta 

jämförelsen mellan perioderna. 
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Koncernens balansräkning 2013 2012 2012 
kSEK 30 sep 30 sep 31 dec 
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 175 043 170 978 172 323 
Materiella anläggningstillgångar 1 944 2 291 1 973 
Finansiella anläggningstillgångar 1 715 630 473 
Summa anläggningstillgångar 178 702 173 899 174 769 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager 80 923 124 784 99 745 
Kortfristiga fordringar 53 381 67 058 59 031 
Likvida medel 62 571 21 724 24 332 
Summa omsättningstillgångar 196 875 213 566 183 108 
    
Summa tillgångar 375 577 387 465 357 877 
    
    
Eget kapital 135 106 141 135 109 707 
    
Långfristiga skulder    
Långfristiga skulder, räntebärande 79 279 139 027 135 281 
Långfristiga skulder, ej räntebärande 2 471 2 194 1 705 
Summa långfristiga skulder 81 750 141 221 136 986 
    
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga skulder, räntebärande 46 782 15 000 15 046 
Kortfristiga skulder, ej räntebärande  111 939 90 109 96 138 
Summa kortfristiga skulder 158 721 105 109 111 184 
    
Summa eget kapital och skulder 375 577 387 465 357 877 
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Förändring eget kapital koncernen 2013 2012 2013 2012 2012 
kSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Ingående balans 86 528 129 107 109 707 108 617 108 617 
Eget kapitaldel av konvertibla skuldebrev 2 - 2 - - 
Konvertering av konvertibla skuldebrev 20 000 - 20 000 8 8 
Nyemission 40 697 25 000 40 697 79 126 79 126 
Emissionskostnad -255 -57 -255 -259 -259 
Övrigt totalresultat för perioden -11 866 -12 915 -35 045 -46 357 -77 785 
Utgående balans 135 106 141 135 135 106 141 135 109 707 
      
      
      
Aktiedata 2013 2012 2013 2012 2012 
Antal '000 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Antal aktier vid periodens slut före utspädning 70 942 58 803 70 942 58 803 58 803 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 70 547 54 682 62 761 49 031 51 487 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 70 547 54 720 62 761 49 069 51 526 
      
Eget kapital per aktie (SEK) 1,90 2,40 1,90 2,40 1,87 
Soliditet (%) 36,0% 36,4% 36,0% 36,4% 30,7% 
 
 
Koncernens kassaflödesanalys 2013 2012 2013 2012 2012 
kSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -4 641 -6 518 -16 839 -32 312 -44 707 
Förändring av rörelsekapital  11 620 -8 917 32 932 -17 984 4 864 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 980 -15 435 16 092 -50 296 -39 843 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 653 -6 083 -13 172 -29 081 -32 947 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 857 10 644 35 357 82 730 78 700 
Periodens kassaflöde 38 183 -10 874 38 277 3 353 5 910 
      
Likvida medel vid periodens början 24 373 32 791 24 332 18 701 18 701 
Kursdifferens i likvida medel 15 -193 -38 -330 -279 
Likvida medel vid periodens slut 62 571 21 724 62 571 21 724 24 332 
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MODERBOLAG 
Moderbolagets resultaträkning 2013 2012 2013 2012 2012 
kSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Nettoomsättning 41 507 43 343 130 396 122 226 158 624 
Rörelseresultat -10 169 -11 320 -26 359 -37 679 -65 996 
Periodens nettoresultat -11 953 -13 948 -32 477 -47 149 -78 532 
      
 
Moderbolagets balansräkning 2013 2012 2012 
kSEK 30 sep 30 sep 31 dec 
Anläggningstillgångar 206 786 202 988 205 986 
Omsättningstillgångar 176 676 196 967 167 625 
Summa tillgångar 383 462 399 954 373 611 
    
Eget kapital 135 388 139 576 108 040 
Långfristiga skulder 81 750 141 220 136 986 
Kortfristiga skulder 166 324 119 158 128 585 
Summa eget kapital och skulder 383 462  399 954 373 611 
 
 
 
 
 
 
 

 


