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Juli - September 2015 
• Nettoomsättningen uppgick till 785 Mkr (508), en ökning med 55% 
• EBITDA ökade med 68% och uppgick till 86 Mkr (51) motsvarande en EBITDA-

marginal på 11,0% (10,1) 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 27 Mkr (25) 
• Resultat efter skatt uppgick till 0 Mkr (8), vilket ger en resultatmarginal på 0% 

(1,6)  
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,22), efter utspädning -0,01 kr (0,22) 

Januari - September 2015 
• Nettoomsättningen uppgick till 2 526 Mkr (1 696), en ökning med 49% 
• EBITDA ökade med 59% och uppgick till 400 Mkr (252) motsvarande en 

EBITDA-marginal på 15,8% (14,8) 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 226 Mkr (177) 
• Resultat efter skatt uppgick till 189 Mkr (111), vilket ger en resultatmarginal 

på 7,5% (6,5), inkluderat vinst vid avyttring av finansiell tillgång på 36,3 Mkr 
• Resultat per aktie uppgick till 4,17 kr (3,37), efter utspädning 4,17 kr (3,37) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 281 Mkr (168) 
• Nettoskuld dividerat med EBITDA var 2,0 (-1,2) 

 
  
 

Nyckeltal 
                 

    Jul - Sep     Förändring    Jan - Sep     Förändring    Okt 14 Helår 

Mkr 2015 2014 i procent 2015 2014 i procent - Sep 15 2014 

Nettoomsättning 785 508 54,6 2 526 1 696 48,9 3 399 2 569 

Nettoomsättning (fasta kurser) 777  53,0 2 485  46,5   
EBITDA 86 51 68,4 400 252 58,8 547 399 

Rörelseresultat (EBIT) 27 25 7,9 226 177 27,7 321 272 

EBITDA-marginal, % 11,0 10,1  15,8 14,8  16,1 15,5 

Resultat per aktie, kr -0,01 0,22  4,17 3,37  5,43 4,63 

Avkastning på eget kapital, %    10,9 10,8   11,4 

Avkastning på operativt kapital, %    12,7 19,4   12,4 

Soliditet, %    50,2 59,5   39,4 

Nettoskuld    1 089 -413   1 164 

Nettoskuld/Eget Kapital    0,4 -0,3   0,5 

Nettoskuld/EBITDA    2,0 -1,2   2,9 
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Thomas Eldered, VD:   

” Med det förvärv av en indisk CMO vi tillkännagav i oktober tar vi ett betydelsefullt steg framåt i vår strategi 
för globalt ledarskap i vår bransch.  I vår befintliga affär ökade försäljningen under tredje kvartalet med 55 
procent. Tillväxten kom från förvärv, vilka genererade en ännu större ökning i EBITDA. Affärsegmentet Solids 
and Others presterade i stort sett bra försäljning, medan EBITDA påverkades av svagare kundefterfrågan på 
vissa produkter med god marginal. 

Affärssegmentet Development & Technology fortsatte att utvecklas väl trots avsaknad av betydande 
tenderförsäljning. Vi har under perioden etablerat flera nya projekt och partnerskap samt investerat i ett par 
bolag med signifikant affärspotential för Recipharm. Segmentet Sterile Liquids utvecklades enligt plan med en 
bra efterfrågan från kunderna och en lovande portfölj av nya projekt medan segmentet Solid and Others 
presterade under våra förväntningar. Vi konstaterade i juli att vi kommer att följa områden med svag 
utveckling samt initiera åtgärds- och förbättringsaktiviteter. Därför annonserade vi i oktober ett kostnads- och 
effektiviseringsprogram som förväntas spara mer än 60 Mkr per år. Tyvärr innebär detta en minskning av 
antalet anställda motsvarande upp till 100 tjänster i Stockholmsområdet. Detta åtgärdsprogram utökas också 
att omfatta andra delar i den svenska verksamheten. Fackliga förhandlingar pågår för hela åtgärdsprogrammet. 
  
Med investeringar i materiella anläggningstillgångar mer än 130 Mkr under kvartalet var aktiviteter för att höja 
kapaciteten på en fortsatt hög nivå. Den pågående investeringen i frystorkningsanläggning i Tyskland fortskred 
enligt plan med planerat färdigställande i slutet av år 2016.  

Vi tillkännagav i september att Recipharm har nått en principöverenskommelse med Alcon för ett långsiktigt 
tillverkningsavtal för en portfölj av oftalmologiska produkter. Detta kontrakt förväntas generera 350 Mkr i årlig 
försäljning med en EBITDA-marginal väl i linje med koncernens genomsnitt. Som en del av detta avtal kommer 
vi också att förvärva en tillverkningsenhet i Kayserberg i Frankrike med BFS (”Blow-Fill-Seal”), som är en ny 
teknologi för Recipharm, för cirka 200 Mkr. 

Efter kvartalet, i oktober, tillkännagav vi förvärvet av en majoritetspost i det Indiska CMO-bolaget Nitin 
Lifesciences Limited. Denna transaktion stärker vår närvaro i ”emerging market” väsentligt och uppgörelsen 
initierar Recipharms strategi för tillväxtmarknader. Pro forma tillför Nitin mer än 400 Mkr till koncernens 
omsättning med en EBITDA-marginal kring 20 procent.  

Ser vi framåt så förväntas fortsatt försvagad efterfrågan för vissa produkter och som en följd därav påverkas 
vinsten av den svaga utvecklingen inom Solids and Others på kort sikt. Övriga segment förväntas utvecklas väl. 
Vi kommer att fortsätta dra nytta av de senaste förvärven och vi kommer sannolikt slutföra tillverkningsavtalet 
avseende de oftalmologiska produkterna inom de närmaste månaderna. Med en stark finansiell ställning är vi 
väl positionerade för att fortsätta tillvarata möjligheter vi ser i marknaden, inklusive förvärv på kort sikt” 

 

 
 

Om Recipharm 

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 2 200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster 
av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. 
Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre 
utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,4 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i 
Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, 
Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm. 

För mer information besök företagets hemsida: www.recipharm.com 

Med anledning av delårsrapportens offentliggörande bjuder företaget in till en telefonkonferens med 
webbpresentation (på engelska) för investerare, analytiker och media den 5 november klockan 09.30 där VD 
Thomas Eldered och CFO Björn Westberg presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. 
 
Information om detaljer avseende telefonkonferensen ges på Recipharms webbplats www.recipharm.com. 
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Intäkter  

Nettoomsättning 

Nettoomsättning per segment             

             Jul - Sep            Jan - Sep  Helår 

Mkr 2015 2014 2015 2014  2014 

Manufacturing Services Sterile Liquids (MS-SL)            249,3 148,3 740,8 473,4  712,9 

Manufacturing Services Solids & Others (MS-SO)          390,2 314,2 1 318,9 1 089,6  1 578,3 

Development & Technology (D&T) 175,2 66,1 584,2 217,5  399,1 

Elimineringar och övrigt -29,9 -21,0 -117,4 -84,2  -121,1 

Totalt 784,8 507,6 2 526,5 1 696,4  2 569,3 

 
Juli - September 2015 
Nettoomsättningen ökade med 277,2 Mkr och uppgick till 784,8 Mkr, en ökning med 55 procent. Justerat för 
valutaeffekt på 8,2 Mkr var ökningen 53 procent. Förvärven som genomfördes under kvartal 4 2014 och kvartal 
2 2015 bidrog med 279,6 Mkr motsvarande en försäljningsökning på 55 procent. Försäljning av den volatila 
tenderprodukten Thyrosafe uppgick till 0,5 Mkr (15,4). Nettoomsättningen, exklusive förvärv, Thyrosafe och 
valutaeffekt, ökade med 4,3 Mkr. Försäljningen var på en hög nivå för de flesta operativa bolagen inom 
segmenten för tillverkning, men vi noterar en viss minskning av försäljningen i Sverige, som utgör en del av 
MS-SO huvudsakligen till följd av minskad efterfrågan för ett fåtal produkter. D&T visar en signifikant förbättring 
exklusive förvärv, tenderförsäljning och valutaeffekt. Det tredje kvartalet är normalt svagt jämfört med övriga 
kvartal under ett år till följd av semesteruppehåll i produktionen. 

Nettoomsättningen för Sterile Liquids ökade med 101,0 Mkr och uppgick till 249,3 Mkr, en ökning med 68 
procent, justerat för valutaeffekt på 3,3 Mkr var ökningen 66 procent. Förvärven bidrog med 96,2 Mkr 
motsvarande en försäljningsökning på 65 procent. Försäljningen, exklusive förvärv och valutaeffekt, ökade med 
1,5 Mkr motsvarande 1 procent.  

Nettoomsättningen för Solids and Others ökade med 76,0 Mkr och uppgick till 390,2 Mkr, en ökning med 24 
procent, justerat för valutaeffekt på 7,4 Mkr var ökningen 22 procent. Förvärven bidrog med 76,2 Mkr 
motsvarande en försäljningsökning på 24 procent. Försäljningen, exklusive förvärv och valutaeffekt, minskade 
med 7,6 Mkr motsvarande -2 procent jämfört med försäljningen tredje kvartalet föregående år. Avvikelsen 
beror i huvudsak på minskad försäljning i Frankrike 0,0 Mkr (12,8) av en större produkt som möter generisk 
konkurrens, minskad produktion av Thyrosafe och lägre nivå av distributionstjänster (6,6 Mkr) i Sverige. Dessa 
minskningar är delvis balanserade av ökad försäljning från nya projekt. 

Nettoomsättningen för D&T ökade med 109,1 Mkr och uppgick till 175,2 Mkr, en ökning med 165 procent. 
Förvärven bidrog med 117,1 Mkr och den volatila tenderprodukten Thyrosafe bidrog med 0,5 Mkr (15,7), 
valutaeffekten var obetydlig. Försäljningen, exklusive förvärv och Thyrosafe, ökade med 10,4 Mkr. 

Januari - September 2015 
Nettoomsättningen ökade med 830,1 Mkr och uppgick till 2 526,5 Mkr, en ökning med 49 procent, justerat för 
valutaeffekt på 41,3 Mkr var ökningen 46 procent. Förvärven som genomförts under de senaste 12 månaderna 
bidrog med 828,8 Mkr. 

De tre största kunderna utgjorde 32 procent av den totala nettoomsättningen jämfört med 55 procent 
föregående år. De stora kunderna har också ett stort antal produkter uppdelade på olika kontrakt. 

Den totala försäljningen av den stora tenderprodukten uppgick till 38,2 Mkr (62,2). Distributionsintäkterna är 
15,4 Mkr lägre än föregående år. Vi ser en fortsatt förbättring av försäljningen från nya projekt, både inom 
tillverkning och utvecklingstjänster, vilket haft en positiv effekt på försäljningen jämfört med föregående år. 

Bortsett från valutaeffekt (41,3), den stora tenderprodukten (38,2 jämfört med 62,2), förvärven (828,8) och de 
tappade distributionsintäkterna (0,0 jämfört med 15,4), uppgick nettoomsättningen till 1 618,2 Mkr jämfört 
med samma period föregående år uppgående till 1 618,8. Den organiska tillväxten är noll. Huvudorsaken till 
detta är lägre volymer för vissa produkter på slutmarknaden, framför allt för en av de större produkterna inom 
Solids and Others som har fått en ökad konkurrens på den franska marknaden, där försäljningen uppgick till 
7,7 Mkr (48,4). Vi ser en fortsatt ökad försäljning från nya produkter. Flera av de operativa bolagen är också 
engagerade i flertalet projekt med potentiell försäljningsstart inom de närmaste 1-3 åren.  
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Övriga rörelseintäkter 

Juli - September 2015 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 17,6 Mkr (9,7) 
bestående i huvudsak av royaltyintäkter i Pessac 
på 14,6 Mkr och av valutakursvinster på 
rörelsefordringar och skulder. 

Januari - September 2015 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 76,5 Mkr (22,2) 
bestående i huvudsak royaltyintäkter i Pessac på 
37,3 Mkr och av valutakursvinster på 
rörelsefordringar och skulder. 

 
  

Resultat 

EBITDA 

Juli - September 2015 
EBITDA (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar) uppgick till 86,1 Mkr (51,1), en ökning med 68 procent. 
EBITDA-marginalen i relation till nettoomsättningen ökade från 10,1 till 11,0 procent. Huvudorsaken till 
ökningen var EBITDA från förvärven i Q4 2014 och Q2 2015 uppgående till 59,5 Mkr. Den totala valutaeffekten 
på EBITDA var liten. Det finns vissa ogynnsamma effekter inom produktmixen, särskilt den minskade 
försäljningen av Thyrosafe men också en lägre efterfrågan för några få större produkter inom Solids and 
Others. Detta balanseras till stor del av den positiva effekten från försäljningsökningen inom D&T. Kostnaderna 
för due diligence ökat till följd av en ökad aktivitet kring möjliga förvärv. 

RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 
Kostnaden för råvaror och förnödenheter uppgick till 258,5 Mkr (149,6). Ökningen är i huvudsak relaterat till 
förvärven på 107 Mkr. Valutaeffekten är liten. Totalt sett har andelen råvaror och förnödenheter i relation till 
nettoomsättningen ökat till 32,9 procent (29,5) jämfört med föregående år, till följd av en ändrad produktmix.  

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 
Övriga externa kostnader uppgick till 191,1 Mkr (131,4). Ökningen är huvudsakligen genererad av förvärven, 
63,2 Mkr, och en valutaeffekt på 3,0 Mkr. Totalt sett är andelen övriga externa kostnader i relation till 
nettoomsättningen, 24,4 procent (25,9), lägre än förra året på grund av lägre kostnader för tillfällig personal i 
produktionen och en generellt lägre relation av kostnader i förhållande till nettoomsättningen i de förvärvade 
bolagen.   

PERSONALKOSTNADER 
Kostnaden för personal uppgick till 252,9 Mkr (180,0). Ökningen är i huvudsak relaterat till förvärven, 63,4 
Mkr, en valutaeffekt på 3,8 Mkr samt den årliga löneökningen. Andelen personalkostnader i relation till 
nettoomsättningen, 32,2 procent (35,5), har minskat då IP-verksamheten inom D&T, vilket i år utgör relativt 
sett en större andel av koncernen, har förhållandevis färre anställda i relation till nettoomsättningen. 

EBITDA per segment           

           Jul – Sep            Jan - Sep Helår 

Mkr 2015 2014 2015 2014 2014 

MS-SL 43,2 20,0 172,0 93,7 157,7 

MS-SO 0,3 18,9 78,1 136,7 198,2 

D&T 48,6 19,8 176,7 64,4 101,3 

Elimineringar och övrigt -6,1 -7,6 -26,9 -43,0 -58,0 

Totalt 86,1 51,1 399,9 251,9 399,3 
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Juli – September 2015 
EBITDA för Sterile Liquids ökade med 23,2 Mkr till 43,2 Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal på 17,3 procent 
(13,5). Förvärven bidrog med 23,9 Mkr och valutaeffekten var obetydlig. EBITDA, exklusive förvärv, var i 
samma nivå som föregående år.   

EBITDA för Solids and Others minskade med 18,6 Mkr till 0,3 Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal på 0,0 
procent (6,0). Förvärven bidrog med 4,3 Mkr och valutaeffekten var obetydlig. Minskningen, exklusive förvärv, 
uppgick till 23,0 Mkr och är i huvudsak orsakad av en minskad försäljning av Thyrosafe och en av de större 
produkterna samt minskade distributionsintäkter, alla med relativt goda marginaler.  

EBITDA för D&T ökade med 28,8 Mkr till 48,6 Mkr, motsvarande en  EBITDA-marginal på 27,7 procent (30,0). 
Förvärven bidrog med 31,4 Mkr och valutaeffekten var obetydlig. EBITDA, exklusive förvärv, minskade med 2,6 
Mkr jämfört med föregående år. EBITDA påverkades av en lägre försäljning av Thyrosafe under kvartalet 
jämfört med förra året, men det balanserades av EBITDA från den ökade försäljningen av andra produkter.  

Januari – September 2015 
EBITDA uppgick till 399,9 Mkr (251,9), en ökning med 59 procent, motsvarande en EBITDA-marginal på 15,8 
procent (14,8). De flesta segment visar positiv tillväxt, huvudsakligen beroende på ökad EBITDA genererad av 
förvärven. 

EBITDA för Sterile Liquids ökade med 78,3 Mkr till 172,0 Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal på 23,2 
procent (19,2). Ökningen är i huvudsak orsakad av ökad försäljning.  

EBITDA för Solids and Others minskade med 58,6 Mkr till 78,1 Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal på 5,9 
procent (12,5). Minskningen är huvudsakligen orsakad av lägre försäljning av Thyrosafe, effekter från förlorade 
distributionsintäkter (15,4 Mkr), extra kostnader från den större uppgraderingen av affärssystemet 
(implementerad under kvartal 1) samt en negativ effekt från produktmix. Kvartal 1 2014 hade också en positiv 
lagereffekt på 11 Mkr. Jämförelseåret innehåller också engångsintäkter (bokförda som övriga rörelseintäkter) 
på 21,7 Mkr relaterade till interna tjänster till D&T. 

EBITDA för D&T ökade med 112,3 Mkr till 176,7 Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal på 30,2 procent (29,6). 
Ökningen är i huvudsak relaterad till EBITDA genererad från förvärven. Resterande ökning är huvudsakligen 
relaterat till ökad försäljning och positiv produktmixeffekt från försäljning av våra egna produkter, trots en 
minskad försäljning av Thyrosafe.  

EBITDA (Mkr) och EBITDA marginal per kvartal 
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Juli – September 2015 
 
Av- och nedskrivningar 
Av- och nedskrivningarna uppgick till 58,7 Mkr (25,8), därav var 29,1 Mkr (10,3) avskrivningar av immateriella 
tillgångar. Ökningen beror främst på avskrivningar för förvärven, 30,8 Mkr, varav 18,4 Mkr är avskrivning för 
de immateriella tillgångarna i Corvette och Lusomedicamenta. Av de totala av- och nedskrivningarna på 58,7 
Mkr är 23,5 Mkr ej skattemässigt avdragsgilla avskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar 
från förvärven av Wasserburg, Corvette och Lusomedicamenta.  

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande intäkter uppgick till -14,0 Mkr (2,8) varav 0,1 Mkr (0,8) var ränteintäkter, -13,5 Mkr 
(1,5) var valutaeffekter och -0,6 Mkr (-) var vinst vid värdering av derivat till verkligt värde. Räntekostnader 
och liknande kostnader uppgick till -7,7 Mkr (-11,2) varav -6,0 Mkr (-4,1) var räntekostnader, 0,5 Mkr (-3,4) 
var valutaeffekter och -2,2 Mkr (-3,7) var övriga finansiella kostnader. 
 

Resultat efter skatt 
Resultat efter skatt uppgick till -0,4 Mkr (8,3), en minskning med 8,7 Mkr i huvudsak relaterat till ökade 
valutaeffekter som nämndes ovan.   

Januari - September 2015 
 
Av- och nedskrivningar 
Av- och nedskrivningarna uppgick till 174,2 Mkr (75,1), därav var 87,1 Mkr (30,2) avskrivningar av 
immateriella tillgångar. Ökningen beror främst på avskrivningar för förvärven, 91,2 Mkr, varav 54,9 Mkr är 
avskrivning för de immateriella tillgångarna i Corvette och Lusomedicamenta. Av de totala av- och 
nedskrivningarna på 174,2 Mkr är 70,0 Mkr ej skattemässigt avdragsgilla avskrivningar hänförliga till 
immateriella anläggningstillgångar från förvärven av Wasserburg, Corvette och Lusomedicamenta.  

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande intäkter uppgick till 60,9 Mkr (8,4) varav 0,2 Mkr (2,1) var ränteintäkter, 46,6 Mkr 
(-) var reavinst från finansiella investeringar, 14,0 Mkr (5,8) var valutaeffekter och 0,2 Mkr var vinst vid 
värdering av derivat till verkligt värde. Räntekostnader och liknande kostnader uppgick till -20,5 Mkr (-23,9) 
varav -17,0 Mkr (-13,6) var ränta för banklån, -0,4 Mkr (-5,2) var valutaeffekter och -3,1 Mkr (-5,1) var övriga 
finansiella kostnader. 

Resultat efter skatt 
Resultat efter skatt uppgick till 189,1 Mkr (111,1), en ökning med 78,0 Mkr i huvudsak relaterat till det 
finansiella nettot (efter skatt) på 36,3 Mkr från reavinsten av Flamelaktierna och ökningen i rörelseresultat 
genererat från förvärven.  
 
Förvärv 

Recipharm förvärvade tre verksamheter under det fjärde kvartalet 2014. Corvette Pharmaceutical Group 
(“Corvette”) i Italien förvärvades 1 oktober 2014, Lusomedicamenta i Portugal 1 november 2014, 
verksamheten i Pessac från Flamel Technologies SA (“Flamel”) förvärvades 1 december 2014 och OT Chemistry 
AB i Sverige förvärvades 15 juni 2015.  

Integrationen av förvärven har varit framgångsrik och i linje med integrationsplanen. Förvärven genererade 
försäljning på 280,6 Mkr och EBITDA på 59,5 Mkr under det tredje kvartalet och under perioden uppgick 
försäljningen till 828,8 Mkr och EBITDA till 192,8 Mkr. Corvette, Pessac och OT Chemistry presterar i linje med 
våra förväntningar. Lusomedicamenta har lägre försäljning i huvudsak kopplat till förseningar i kundprojekt 
samtidigt som de arbetar med många andra potentiella produktprojekt för framtiden. 
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Kassaflöde 

Kassaflöde         

 
                                             Jan – Sep Helår 

Mkr   2015 2014 2014 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital   281,6 159,9 320,8 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   0,1 8,2 -66,6 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -147,9 -150,2 -1 456,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -43,2 768,1 1 405,4 

Totalt kassaflöde   90,7 786,0 202,8 

 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade, främst beroende av det starka ökningen av EBITDA.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkades positivt av avyttringen av en finansiell investering, 
vilket genererade 143,9 Mkr. Investeringar i maskiner och utrustning uppgick till 244,0 Mkr och ökade 
huvudsakligen till följd av kapacitetsinvesteringen i Wasserburg på 145,0 Mkr och i april 2015 investerade 
Recipharm 2 MUSD i aktier i Synthonics Inc, ett läkemedelsbolag som är specialiserat inom forskning, 
utveckling och licensering av patentskyddade läkemedel (metallkoordinerade läkemedel eller ”MCP´er”).  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -43,2 Mkr som huvudsakligen beror på aktieutdelning 
på 57,1 Mkr. 

Finansiering och avkastning 
Nyckeltal finansiering och avkastning 
  

              

     Jan – Sep Helår 

       2015 2014  2014 

Avkastning på operativt kapital, %         12,7  19,4  12,4 

Nettoskuld/EBITDA            2,0 -1,2  2,9 

Soliditet, %          50,2 59,5  39,4 

 
Avkastning på operativt kapital minskade från 19,4 procent föregående år till 12,7 procent som ett resultat av 
ökning av det operativa kapitalet från förvärven som genomfördes kvartal 4 2014. Nyckeltalet ökar jämfört 
med årsskiftet 2014 då vinst som genereras av förvärven gjorda i kvartal 4 2014 ingår med fler månader.   

Nettoskulden i relation till EBITDA förbättrades från 2,9 i slutet av 2014 till 2,0. Ökningen vid slutet av förra 
året är i huvudsak hänförlig till ökningen av nettoskulden under kvartal 4 för att finansiera de gjorda förvärven. 
EBITDA inkluderar tre hela kvartal för förvärven, vilket är huvudanledningen till den minskade nivån jämfört 
med årsskiftet. Räntebärande skulder per den 30 september 2015 uppgick till 1 582,3 Mkr varav 1 477,2 Mkr 
hade nyttjats av den revolverande kreditfaciliteten på 3 000 Mkr. Den minskade nivån av nettoskuld i relation 
till EBITDA skapar möjligheter för en ökad skuldfinansiering för att genomföra tillväxtstrategin. Vi använde 50-
60 procent skuldfinansiering, resterande del i eget kapitalinstrument, för de två större förvärven under kvartal 
4. Vi förväntar oss liknande fördelning för kommande förvärv, även om kapitalstrukturen kan påverkas av 
andra faktorer. 

Soliditeten förbättrades också i jämförelse med december föregående år i huvudsak orsakat av ökad vinst och 
eget kapital. Eget kapital ökade under första kvartalet 2015 eftersom konvertibeln, i samband med förvärvet av 
Corvettekoncernen (Italien), konverterades.  

 

  

DELÅRSRAPPORT RECIPHARM AB (PUBL)│ JANUARI - SEPTEMBER 2015 7 

 



 

Moderbolaget 

Recipharm AB (publ) inkluderar koncernledning och funktioner som tillhandahåller tjänster till de operativa 
bolagen. Nettoomsättningen var 65,1 Mkr (55,1) och rörelseresultatet var -32,5 Mkr (-22,7). Investeringarna 
uppgick till 11,8 Mkr (1,7), och avsåg i huvudsak uppgraderingen av ERP-systemet. 

Personal 

Antalet anställda (motsvarande heltidsanställda) var under perioden 2 051 (1 471), varav 580 kommer från 
förvärven.  

Händelser efter balansdagen 
 
Recipharm tillkännagav den 20 oktober förvärvet av en majoritetspost i Nitin Lifesciences Ltd, vilket är ett 
indiskt CMO-företag specialiserat på tillverkning av läkemedel för injektion, med omkring 500 anställda. Nitin 
Lifescience Ltd är en av Indiens största tillverkare av parenterala produkter och utför kontraktstillverkning för 
såväl indiska som internationella läkemedelsföretag. För den 12-månadersperiod som avslutades i augusti 2015 
rapporterade Nitin en omsättning på omkring 412 Mkr. Recipharm kommer att förvärva 74% av aktierna för en 
köpeskilling på 6 712 MINR (motsvarande omkring 872 Mkr) före avräkning av skulder och kontanta medel vid 
förvärvet. Affären förväntas kunna slutföras under det första kvartalet 2016 efter myndighetsprövning i Indien. 
För ytterligare information avseende detta förvärv hänvisas till pressrelease.   

Recipharm meddelade den 8 oktober att man inför ett besparings- och effektiviseringsprogram i Sverige, inom 
segmentet Solids and Others, då en anpassning är nödvändig till lägre faktiskt och förväntad volym för vissa 
produkter och man samtidigt vill tillvarata möjligheter till ökad effektivitet. Med början under det fjärde 
kvartalet 2015 och fortsatt under hela 2016 kommer därför besparings- och effektiviseringsåtgärder att vidtas, 
vilket väntas leda till ökade marginaler. Tyvärr kommer även antalet anställda att påverkas, då fler än 120 
tjänster varslas om uppsägning, av vilka knappt 100 återfinns i Stockholmsregionen. För mer detaljer avseende 
det senare hänvisas till pressrelase.  

 

Aktier och relaterade program 
 
Recipharms B-aktier var tillgängliga för handel på Nasdaq Stockholm den 3 april 2014. Introduktionspriset var 
78 kronor per aktie och antalet nya aktier i emissionen uppgick till 10 443 038. Totalt utfärdades nya aktier till 
ett värde om 814,6 Mkr, noterings och emissionskostnader uppgick till 43,4 Mkr, varav 6,5 Mkr kostnadsfördes 
under 2013. Resten drogs under andra kvartalet från det nyemitterade beloppet i eget kapital. 

De större aktieägarna per 30 september 2015 

Aktieägare Kapitalandel (%) Röstandel (%) 

Flerie Participation AB 1/ 22,0 42,1 

Cajelo Invest AB 1/ 13,8 39,7 

Lannebo fonder  13,7 4,0 

Första AP-fonden 6,5 1,9 

Fjärde AP-fonden 5,1 1,5 
Antalet aktieägare var 4 762 och utländska aktieägare innehar 18,2 procent av aktiekapitalet och 5,3 procent röstandel 
1/ Flerie Participation AB ägs av VD Thomas Eldered och Cajelo Invest AB ägs av ordförande Lars Backsell 
 
En konvertibel utfärdades i samband med förvärvet av Corvettekoncernen. Löptiden för konvertibeln var ett år 
från 1 oktober 2014. Konvertibeln har konverteras fullt ut i februari 2015. Konverteringen innebar att 5 030 
543 nya B-aktier emitterades motsvarande 11 procent av aktiekapitalet.  

I juni har nya aktier utfärdats som en del av köpeskillingen av förvärvet av OT Chemistry AB i Uppsala, Sverige. 
Antal aktier har ökat med 45 838 B-aktier motsvarande 45 838 röster. En nyemission genomfördes i juli 
hänförligt till Recipharms aktiesparprogram (se nedan). Antal aktier ökade med 60 000 B-aktier och 500 000 D-
aktier, motsvarande 560 000 röster. Per den 30 september uppgår antal aktier till 46 325 256, fördelat på 
12 685 716 A-aktier, 33 139 540 B-aktier och 500 000 D-aktier.   
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Bolagsstämman 10 mars 2014 beslutade om att ge ut ett 3-årigt aktiesparprogram riktat till de anställda. 
Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i 
Recipharm (”Sparaktier”) till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm. 550 anställda, vilket utgör cirka 1/3 av 
antalet anställda, anslöt sig till programmet. För varje köpt aktie erhålls en aktie. Anställda från bolagets 
ledning kan också erhålla upp till fyra aktier baserat på aktiens prisutveckling i förhållande till en grupp av 
bolag med närbesläktad verksamhet. Förutsatt att alla fullföljer sitt deltagande i programmet under alla tre 
åren uppskattas kostnaden till 12,3 Mkr (baserat på ett pris per aktie 153 kr 30 september 2015) under hela 3-
årsperioden och antalet nya aktier till cirka 116 000. Det senare förutsätter också full allokering av 
prestationsaktier. 
 
Bolagsstämman 7 maj 2015 beslutade om att ge ut ett 3-årigt aktiesparprogram riktat till de anställda. 
Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i 
Recipharm (”Sparaktier”) till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm. 553 anställda, vilket utgör cirka 25 
procent av antalet anställda, anslöt sig till programmet. För varje köpt aktie erhålls en aktie. Anställda från 
bolagets ledning kan också erhålla upp till fyra aktier baserat på aktiens prisutveckling i förhållande till en 
grupp av bolag med närbesläktad verksamhet. Förutsatt att alla fullföljer sitt deltagande i programmet under 
alla tre åren uppskattas kostnaden till 22,6 Mkr (baserat på ett pris per aktie 153 kr 30 september 2015) under 
hela 3-årsperioden och antalet nya aktier till cirka 190 000. Det senare förutsätter också full allokering av 
prestationsaktier. 
 

Valberedning 

Medlemmarna i valberedningen har utsetts i enlighet med de principer beslutade vid årsstämman den 7 maj 
2015. Dessa principer beskrivs på Recipharms hemsida. Valberedningens uppgift är att presentera förslag vid 
den kommande årsstämman som avses äga rum den 28 april 2016. Valberedningen består av:  
 
Axel Calissendorff, valberedningens ordförande, utsedd av Flerie Participation AB 
Lars Backsell, styrelsens ordförande 
Johan Lannebo, representerar Lannebo Fonder 
Ossian Ekdahl, representerar 1:a AP Fonden 
 

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari – december 2015 24 februari 2016 
Delårsrapport januari – mars  28 april 2016 
Delårsrapport januari – juni  22 juli 2016 
Delårsrapport januari – september 3 November 
Årsstämma   28 april 2016 
Årsredovisning 2015  april 2016 

Jordbro, 5 november 2015 

 

Styrelsen i Recipharm AB (publ) 

 

Contact information: 

Thomas Eldered, VD, tel +46 8 602 52 00      Björn Westberg, CFO, tel +46 8 602 46 20 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella 
instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 
november 2015 kl 07:45 CET. Denna rapport görs på svenska och översätts därefter. Skulle några skillnader 
finnas mellan den svenska och den översatta versionen så gäller den svenska.  Denna rapport har granskats av 
bolagets revisorer. 
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Räkenskaper 

Resultaträkning för koncernen            

      Jul - Sep       Jan - Sep                          Helår 

Mkr Not 2015 2014 2015 2014 2014 

Rörelsens intäkter            

Nettoomsättning 1 784,8 507,6 2 526,5 1 696,4 2 569,3 

Övriga rörelseintäkter   17,6 9,7 76,5 22,2 43,0 

    802,4 517,2 2 603,0 1 718,6 2 612,3 

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter   -258,5 -149,6 -719,8 -460,5 -703,9 

Övriga externa kostnader   -191,1 -131,4 -588,4 -379,4 -588,7 

Personalkostnader   -252,9 -180,0 -850,9 -610,4 -888,6 
Avskrivningar och nedskrivningar, materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -58,7 -25,8 -174,2 -75,1 -127,2 

Övriga rörelsekostnader   -13,6 -5,2 -43,7 -16,4 -32,0 

Andel i intresseföretags resultat  -0,4 - 0,4 - 0,1 

    -775,1 -491,9 -2 377,3 -1 541,8 -2 340,2 

          

Rörelseresultat   27,3 25,3 225,7 176,8 272,1 

Ränteintäkter och liknande resultatposter   -14,0 2,8 61,0 8,4 9,3 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -7,7 -11,2 -20,5 -23,9 -65,4 

Finansnetto   -21,7 -8,4 40,4 -15,5 -56,1 

          

Resultat före skatt   5,6 16,9 266,1 161,3 216,1 

Skatt på periodens resultat   -6,0 -8,6 -77,1 -50,2 -55,9 

Periodens resultat   -0,4 8,3 189,1 111,1 160,2 
    

 
    

 
  

Rapport över totalresultat:           

       Jul – Sep      Jan – Sep Helår 

Poster som kan komma att omklassificeras till resultat              2015        2014  2015        2014 2014 

Omräkningsdifferenser   52,0 -2,0 -32,4 7,4 65,2 
Vinst/förlust från värdering av finansiella instrument till 
verkligt värde  1,0 - -41,6 - 42,1 

Uppskjuten skatt på poster som kan komma att 
omklassificeras till resultat  -2,1 - 7,2 - -9,3 

Summa poster som kan komma att omklassificeras 
till resultat   50,9 -2,0 -66,7 7,4 98,0 

          

Poster som inte kommer omklassificeras till resultat     
   

Aktuariella vinster/förluster på pensioner   4,3 -11,8 2,0 -15,5 -34,7 

Uppskjuten skatt på aktuella vinster/förluster   -1,2 3,3 -0,6 4,3 9,8 
Summa poster som inte kommer omklassificeras 
till resultat   -3,1 -8,4 1,4 -11,1 -24,9 

          

Övrigt totalresultat   54,0 -10,5 -65,3 -3,8 73,1 

Periodens totalresultat   53,5 -2,2 123,8 107,3 233,4 

          

Periodens resultat hänförligt till:         

Moderbolagets ägare   -0,3 8,3 189,2 111,1 160,2 

Innehav utan bestämmande inflytande  -0,1 - -0,1 - - 

    -0,4 8,3 189,1 111,1 160,2 

Periodens totalresultat hänförligt till:         

Moderbolagets ägare   53,5 -2,2 123,8 107,3 233,4 

Innehav utan bestämmande inflytande  0,0 - 0,0 - - 

    53,5 -2,2 123,8 107,3 233,4 
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Resultat per aktie            

  
 

      Jul - Sep 
       
             Jan - Sep 

                                      
Helår 

 
Note 2015 2014 2015 2014 2014 

Moderbolagets ägare:      
     

Resultat per aktie före utspädning (kr)   -0,01 0,22 4,17 3,37 4,63 

Resultat per aktie efter utspädning (kr)   -0,01 0,22 4,17 3,37 4,13 

          

Resultat före utspädning (tkr)   -422 8 330 189 081 111 126 160 247 

Resultateffekt från potentiella aktier (tkr)   - - 1 001 20 3 452 

Resultat efter utspädning (tkr)   -422 8 330 190 082 111 146 163 699 

          

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (tusental) 2 46 264 37 189 45 364 32 952 34 605 

Potentiella aktier (tusental) 2 63 4 110 4 5 051  

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental)   46 327 37 193 45 474 32 956 39 656 

 
 

Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen         

Mkr 
Aktie-

kapital 

Övrigt  
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balans-
erat 

resultat 

Eget kapital 
hänf. t 

moder-
bolagets 

ägare 

 
 

Innehav 
utan best. 
inflytande 

Summa 
eget 

kapital 
Eget kapital 1 januari 2014 12,7 515,2 -106,4 259,5 680,8  680,8 

        
 

Periodens resultat jan – sep 2014    111,1 111,1  111,1 

Övrigt totalresultat   7,4 -11,1 -3,8  -3,8 

Transaktioner med ägare:       
 

    Nyemission 5,9 810,0   815,9  815,9 

    Aktiesparprogram     0,3 0,3  0,3 

Eget kapital 30 september 2014 18,6 1 325,2 -99,0 359,7 1 604,5  1 604,5 

           
 

Periodens resultat okt – dec 2014    49,1 49,1  49,1 

Övrigt totalresultat   90,6 -13,8 76,8  76,8 

Transaktioner med ägare:       
 

    Nyemission 1,8 398,4   400,2  400,2 

    Aktiesparprogram    0,9 0,9  0,9 

Eget kapital 31 december 2014 20,3 1 723,5 -8,3 395,7 2 131,3  2 131,3 

       
 

Periodens resultat jan – sep 2015    189,2 189,2 -0,1 189,1 

Övrigt totalresultat   -66,7 1,4 -65,3  -65,3 

Transaktioner med ägare:        
    Nyemission 2,8 564,0   566,8  566,8 

    Aktiesparprogram    3,4 3,4  3,4 

    Utdelning    -57,1 -57,1  -57,1 

Eget kapital 30 september 2015 23,2 2 287,5 -75,1 532,6 2 768,2 -0,1 2 768,1 

  

DELÅRSRAPPORT RECIPHARM AB (PUBL)│ JANUARI - SEPTEMBER 2015 11 

 



 

 
Rapport över finansiell ställning för koncernen        

        30 Sep 31 Dec 

Mkr Not 2015 2014 2014 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Produkträttigheter   274,5 127,4 290,3 

Goodwill 3 912,8 80,3 936,2 

Kundkontrakt  990,1 113,9 1 065,9 

Övriga immateriella anläggningstillgångar   175,1 27,9 176,9 

Materiella anläggningstillgångar   1 202,7 532,1 1 051,9 

Finansiella anläggningstillgångar   137,4 61,3 93,4 

Summa anläggningstillgångar  3 692,6 942,9 3 614,6  

        

Omsättningstillgångar       

Varulager   612,9 415,6 590,8 

Kundfordringar   497,5 270,8 528,2 

Kortfristiga placeringar  - - 137,3 

Övriga fordringar   142,0 32,1 70,7 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   76,8 50,0 57,5 

Likvida medel  493,6 983,4 404,5 

Summa omsättningstillgångar    1 822,9 1 752,0 1 789,1 

SUMMA TILLGÅNGAR   5 515,4 2 694,9 5 403,7 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Aktiekapital   23,2 18,6 20,3 

Övrigt tillskjutet kapital   2 287,5 1 325,2 1 723,5 

Reserver   -75,1 -110,2 -10,0 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat   532,6 370,9 397,4 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   2 768,2 1 604,5 2 131,3 

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande  -0,1 - - 

Summa eget kapital  2 768,1 1 604,5 2 131,3 

     

Långfristiga skulder     

Räntebärande skulder   1 567,1 570,8 1 555,0 

Avsättningar   169,8 127,5 172,9 

Uppskjuten skatteskuld   361,7 54,6 395,0 

Övriga långfristiga skulder   11,6 14,2 13,5 

Summa långfristiga skulder    2 110,1 767,0 2 136,4 

        

Kortfristiga skulder       

Räntebärande skulder   1,9 - 8,4 

Checkräkningskredit   13,3 - 4,8 

Leverantörsskulder   205,5 116,2 236,6 

Skatteskulder   80,7 10,0 25,3 

Övriga skulder   58,4 27,7 621,3 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   277,5 169,5 239,7 

Summa kortfristiga skulder    637,2 323,3 1 136,1 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 515,4 2 694,9 5 403,7 

        

Ställda säkerheter   7,7 97,3 14,9 

Eventualförpliktelser   1 590,7 570,8 1 582,9 
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Rapport över kassaflöde för koncernen       

 

  

 
     Jan - Sep                  

  
Helår 

Mkr Note  2015 2014 2014 

Den löpande verksamheten        

Resultat före skatt   266,1 161,3 216,1 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      

- Avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar   174,2 75,1 127,2 

- Förändring i avsättningar   -1,2 9,1 14,8 

- Reavinst avyttning finansiella tillgångar   -46,6 - - 

- Resultatandel från intresseföretag   0,4 - - 

- Övriga poster   -2,7 5,1 42,3 

    390,2 250,6 400,4 

       

Betald skatt   -108,6 -90,7 -79,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 281,6 159,9 320,8  
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:      

Förändring av varulager   -21,2 4,8 20,9 

Förändring av rörelsefordringar   17,8 -21,8 -86,8 

Förändring av rörelseskulder   3,5 25,2 -0,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   281,7 168,1 254,2 
       
Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -244,0 -112,2 -215,5 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar   0,0 - 2,1 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -10,2 -12,0 -56,3 

Förvärv av dotterbolag   -7,6 - -1 062,7 

Tilläggsköpeskilling dotterföretag   - -17,9 -17,9 

Förvärv av finansiella tillgångar  -30,1 -8,0 -106,5 

Avyttning av finansiella tillgångar  143,9 - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -147,9 -150,2 -1 456,8 

     
Finansieringsverksamheten      
Utdelning till moderbolagets ägare   -57,1 - - 

Nyemission   - 777,7 777,7 

Inlösen konvertibler   - -0,8 -0,8 

Förändring av checkräkningskredit   9,7 -160,2 -160,2 

Erhållna lån   158,6 576,8 1 402,1 

Amortering av låneskulder   -154,3 -425,4 -613,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -43,2 768,1 1 405,4 

       

Summa periodens kassaflöde   90,7 786,0 202,8 

       

Likvida medel vid periodens början   404,5 190,2 190,2 

Kursdifferens i likvida medel   -1,6 7,2 11,5 

       

Likvida medel vid periodens slut   493,6 983,4 404,5 

       

Erhållna räntor   0,2 0,0 2,4 

Betalda räntor   -10,8 -11,2 -14,3 
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Resultaträkning för moderbolaget        

  
          Jul - Sep            Jan - Sep Helår 

Mkr 
 

2015 2014 2015 2014 2014 
Rörelsens intäkter            

Nettoomsättning   22,1 18,1 65,1 55,1 77,4 

Övriga rörelseintäkter   0,2 0,1 0,6 0,8 0,9 

    22,4 18,2 65,7 55,9 78,2 

Rörelsens kostnader        
Övriga externa kostnader   -14,4 -11,7 -46,3 -34,6 -50,0 

Personalkostnader   -14,2 -11,7 -47,4 -40,1 -56,2 
Avskrivningar och nedskrivningar, materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -1,3 -1,3 -4,3 -3,8 -5,1 

Övriga rörelsekostnader   -0,2 0,0 0,2 -0,2 -0,3 

    -30,1 -24,7 -98,2 -78,6 -111,6 

         
Rörelseresultat   -7,7 -6,5 -32,5 -22,7 -33,4 

         
Finansnetto   22,1 -0,2 161,1 38,2 73,3 

         
Resultat före skatt   14,4 -6,7 128,7 15,5 39,9 

         
Bokslutsdispositioner och skatt   6,5 1,5 2,9 5,8 1,8 

Periodens resultat   20,9 -5,2 131,6 21,2 41,6 
 
 
Rapport över totalresultat för moderbolaget        

  
          Jul – Sep            Jan – Sep Helår 

Mkr 
 

2015 2014 2015 2014 2014 
Poster som kan komma att omklassificeras 
till resultat       
Omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska filialer  1,1 -0,8 -0,5 -2,5 -2,2 

Summa övrigt totalresultat  1,1 -0,8 -0,5 -2,5 -2,2 

Periodens totalresultat  22,1 -6,0 131,1 18,7 39,4 

  
   

  
 
       

 
Rapport över finansiell ställning för moderbolaget       

   
30 Sep 30 Sep 31 Dec 

Mkr 
  

2015 2014 2014 
TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar   17,4 11,9 10,7 

Materiella anläggningstillgångar   0,2 0,4 0,3 

Finansiella anläggningstillgångar     2 892,3 649,1 2 922,0 

Summa anläggningstillgångar   2 909,9 661,4 2 933,1 

      
Omsättningstillgångar     659,9 1 020,4 544,5 

SUMMA TILLGÅNGAR     3 569,8 1 681,9 3 477,6 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     2 034,2 1 072,1 1 493,9 

Skulder     1 535,5 609,8 1 983,8 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 569,8 1 681,9 3 477,6 
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Redovisningsprinciper, risker, definitioner och noter 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standard (IFRS) som har 
godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Delårsrapporten har blivit upprättad i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer.  

Redovisningsprinciper och beräkningar i denna rapport är oförändrade från de som användes för 
årsredovisningen 2014. Nya eller ändrade standards eller tolkningar därav med effekt från 1 januari 2015 har 
ingen effekt på Recipharms resultaträkning, rapport över finansiell ställning, kassaflöde eller rapport över 
förändring i eget kapital. 

Recipharm har ändrat styrning och uppföljning av affärsområdet tillverkning för att möjliggöra en mer effektiv 
styrning då Recipharm växer utanför Sverige, vilket tidigare hade en större andel av koncernens försäljning. 
Den nya strukturen för tillverkning är nu delat efter teknologi istället för geografi. De nya segmenten 
presenteras i not 3 inkluderat siffrorna för kvartalet föregående år baserat på de nya principerna. 

Väsentliga risker och osäkerheter 

De mest väsentliga riskerna över kommande 12 månader är följande: Av koncernens totala intäkter är ca 70 % 
i andra valutor än SEK. Normalt är intäkter och kostnader balanserade, men signifikanta valutakursförändringar 
kan ha en påverkan på vinsten. En mer detaljerad beskrivning av risker ges i årsredovisningen 2014. 

Definitioner 

EBITDA   Rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar  
Resultat per aktie (RPA)  Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning 
Engångsposter  Kostnader i samband med IPO-processen och kostnader för genomförda förvärv 
Avkastning på eget kapital  Årets resultat dividerat med eget kapital, genomsnittet av periodens IB och UB 
Operativt kapital (genomsnitt)  Nettoskuld plus eget kapital (genomsnittet av periodens IB och UB) 
Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital 
Nettoskuld   Räntebärande skulder minus kassa 
Belopp är i miljoner kronor om inget annat anges. 
 
Not 1 Transaktioner med närstående 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Närstående företag                        Närståenderelation 
B&E Participation AB                         Indirekta ägare Lars Backsell och Thomas Eldered 
Empros Pharma AB                           Majoritetsägare Thomas Eldered 
Pharmanest AB                                 Intressebolag, Carl-Johan Spak styrelseledamot 
Inject Pharma AB                              Joint venture, Carl-Johan Spak styrelseledamot 
SVS Portugal S.A.                             Joint venture 

 Recipharm AB (publ) har utfört adminisitrativa tjänster åt B&E Participation AB till ett värde av 0,1 Mkr (0,1).  
Recipharm Pharmaceutical Development AB utförde utvecklingstjänster till Empros Pharma AB till ett värde av 1,3 Mkr (0,8), till 
Pharmanest AB till ett värde av 0,1 Mkr (1,5) och till Inject Pharma AB till ett värde av 0,7 Mkr (0,0). 
Recipharm Pessac S.A.S. utförde utvecklingstjänster till Empros Pharma AB till ett värde av 0,7 Mkr (0,0).  
Lusomedicamenta S.A. utförde utvecklingstjänster till SVS Portugal till ett värde av 0,1 Mkr (0,1) och köpte i sin tur utvecklings- 
tjänster av SVS Portugal till ett värde av 1,0 Mkr (0,9). 

 
 
 Not 2 Aktien  

  
  
  
  
  
  

 
     

 
    

 
A-aktier       B-aktier D-aktier Total 

Antal aktier per 31 December 2014    12 685 716 28 003 159  40 688 875 
Nyemission, konvertibel relaterad till förvärvet av 
Corvette     5 030 543 

 
5 030 543 

Nyemission, förvärv av OT Chemistry AB     45 838   45 838 

Nyemission, aktiesparprogram    60 000  500 000 560 000 

Antal aktier per 30 september 2015    12 685 716 33 139 540 500 000 46 325 256 
  

Potentiella aktier 109 831 (4 369), är relaterade till Recipharms aktiesparprogram. 
 
Bolagsstämman 7 maj 2015 beslutade att utdelning skulle lämnas med 1,25 kr per aktie. Utdelningen betalades ut i maj.  
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Not 3  Segmentanalys                     

Mkr Jan - Sep 2015 
 

Jan - Sep  2014 

  MS-SL MS-SO D&T Övrig Totalt      MS-SL MS-SO       D&T  Övrigt Totalt 
Extern försäljning 732,4 1 211,0 583,1 - 2 526,5  467,8 1 012,8 215,8 - 1 696,4 

Intern försäljning 8,4 107,9 1,1 -117,4 0,0  5,6 74,2 1,8 -81,5 0,0 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 172,0 78,1 176,7 -27,0 399,9  93,7 136,7 64,5 -43,1 251,9 

Avskrivningar 66,7 64,9 41,7 0,9 174,2  32,0 28,5 14,2 0,4 75,1 

Rörelseresultat 105,3 13,2 135,1 -27,9 225,7  61,7 108,2 50,3 -43,5 176,8 
             
Anläggningstillgång, 884,6 1 349,7 1 431,5 26,8 3 692,6  521,6 245,3 163,6 12,4 942,9 

Totala tillgångar 1 537,5 1 768,7 1 764,1 445,2 5 515,4  561,0 752,8 307,0 1074,0 2 694,9 

Goodwill 138,6 396,7 377,6 - 912,8  80,3 - - - 80,3 

Investeringar 185,4 42,2 15,7 10,9 254,2  63,2 35,2 24,3 1,6 124,3 
 
Resultatinformation per kvartal 2014 för de nya segmenten finns tillgängligt på 
www.recipharm.com/sv/investerare/finansiell-information/.     
 

 Nettoomsättning stora kunder                   

                Jan – Sep                               Helår 

          2015 2014                                2014 

Kund X     377,9   422,9     566,4 

Kund Y     267,6   267,0     384,2 

Kund Z 1/      162,0   245,0     325,2 

Övriga kunder     1 719,0   761,4     1 293,4 

Total         2 526,5   1 696,4     2 569,3 
1/ Kund Z har sålt en del av produkträttigheter till ett annat läkemedelsbolag. Köparen fortsätter produktionen på Recipharm , men 
vi har tagit ut försäljningen av dessa produkter från Kund Z för perioden 2014. 

            Geografisk fördelning 
                      

    

Nettoomsättning 
             Jan - Sep 

 

 Anläggningstillgångar 
30 Sep 

          2015   2014   2015 2014 
Sweden         799,7  828,6  256,8  298,6 

Other         1 726,8  867,8  3 435,8  644,3 

Total         2 526,5  1 696,4  3 692,6  942,9 
Segmenten MS-SL och MS-SO huvudverksamhet är att tillverka läkemedel på uppdrag av läkemedelsbolag. 
Segmentet MS-SL inkluderar de enheter som producerar sterila lösningar. Dessa enheter är: Wasserburg, Monts och några av 
enheterna i Portugal och Italien. Segmentet MS-SO inkluderar enheterna som producerar fasta och halvfasta beredningar och 
andra beredningsformer. Dessa enheter är alla producerande enheter i Sverige, Ashton, Parets, Fontaine och några av 
enheterna i Portugal och Italien. Development & Technology (D&T) segmentet inkluderar i huvudsak utvecklingstjänster till 
läkemedelsbolag och försäljning av produkter baserat på egna produkträttigheter, i huvudsak genom externa distributörer. 
Segmentrapporteringen baseras på den struktur som ledningen styr och följer verksamheten.  
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Not 4 Rörelseförvärv 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Under det tredje kvartalet har inga nya förvärv gjorts. För information avseende förvärv gjorda tidigare under året hänvisas 
till respektive kvartalsrapporter. 

 
 
Not 5  Finansiella tillgångar och skulder 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
                2015-09-30 

 
2014-09-30 

 Finansiella tillgångar       
Verkligt 

värde   
Bokfört 

värde   
Verkligt 

värde 
Bokfört 

värde 
Finansiella tillgångar som kan säljas 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  

 
81,5  

 
81,5  

 
30,8  

 
30,8 

Låne- och kundfordringar 
Övriga fordringar  

 
60,0  

 
60,0  

 
8,4 

 
 

 
8,4 

Likvida medel   493,6  493,6  1 752,0  1 752,0 
 
 

    635,2  635,2  1 791,2  1 791,2 

 Finansiella skulder     
      Övriga finansiella skulder 

Räntebärande skulder, långfristig del  
 

1 571,3  
 

1 560.8  
 

576,8  
 

570,8 
Derivat  6,3  6,3  -  - 

Räntebärande skulder, kortfristig del 1)  15,2  15,2  -  - 

Övriga skulder   58,4  58,4  27,7  27.7 
 
 

    1 651,1  1 640,6  604,4  598,4 

1) Räntebärande skulder, kortfristig del avser den del av de långfristiga skulder som kommer amorteras under ett års period samt 
utnyttjad del av beviljad koncernkredit. 
Derivat värderas till verkligt värde i nivå 2, genom användande av observerbara marknadsdata.  
I upplysningssyfte beräknas ett verkligt värde på räntebärande skulder genom en diskontering av framtida kassaflöden av 
kapitalbelopp och ränta diskonterad till aktuell marknadsränta. Värdering återfinns i nivå 3 då koncernen antagit att kreditmarginalen 
är densamma som när lånet upptogs. 
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Revisors granskningsrapport 
 

Recipharm AB (publ) org.nr 556498-8425 

INLEDNING 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) 
för Recipharm AB (publ) per 30 september 2015 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport 
i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport 
grundad på vår översiktliga granskning. 

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 
som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

SLUTSATS 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 5 november 2015 

Ernst & Young AB 

 

 

Michael Forss 
Auktoriserad revisor 
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