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Nettoomsättning, mnkr 5 926 6 297 6 218 11 730 14 419 12 326 26 275 24 175

Rörelseresultat, mnkr –2 38 33 46 234 154 –194 –274

Resultat efter skatt, mnkr 56 80 – 148 4 700 – 4 520 –

Resultat per aktie, kr 320 457 – 846 26 857 – 25 829 –

Operativt kassaflöde, mnkr – 41 –228 – –286 –40 – –295 –

Sysselsatt kapital, mnkr – – – 4 215 9 649 – 9 665 –

Räntebärande nettofordran/skuld, 
mnkr 5)

– – – –1 581 4 387 – 4 112 –

Soliditet, % – – – 31,7 58,5 – 56,6 –

Räntabilitet på eget kapital, % – – – neg. 84,3 – 77,31) –

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % – – – 1,9 49,7 – 46,8 –

Medelantal anställda 2) 4 765 5 446 – 4 690 6 339 – 5 655 –
1)  Räntabilitet på eget kapital, justerat för realisationsvinst om 4 427 miljoner kronor uppgick till 13,3 procent.
2)  Minskningen under perioden förklaras huvudsakligen av att personal på de 615 apotek som avyttrats har följt med till nya arbetsgivare.
3)  Omräkning enligt ny tillämpning av koncernens redovisningsprincip för pensioner har gjorts. Se vidare not 2.
4)  Proformadata exkluderar avyttrade och utdelade dotterbolag under 2010. Se vidare sidan 7.
5)  Exklusive pensionstillgångar

Sammanfattning av andra kvartalet 2011
•   Nettoomsättningen uppgick till 5 926 (6 218) miljoner kronor.

•  Rörelseresultatet uppgick till –2 (33) miljoner kronor.

•   Resultat efter skatt uppgick till 56 (79) miljoner kronor.

•   Beslut har tagits om att etablera ett nytt regionlager för 
läkemedelsförsörjning av alla sjukhus i Västra Götaland och Halland.

•   Nordic Brand Academys varumärkesundersökning visar att Apoteket är 
det högst ansedda och ärligaste företaget i Sverige.
 

Sammanfattning av januari-juni 2011
•     Nettoomsättningen uppgick till 11 730 (12 326) miljoner kronor. 

•     Rörelseresultatet uppgick till 46 (154) miljoner kronor.

•   Resultat efter skatt uppgick till 148 (4 680) miljoner kronor.

•   För att öka jämförbarheten mellan åren har rörelseresultatet för 2010 räknats om 
med hänsyn tagen till avyttrade dotterbolag. Proforma för 2010 redovisas på sidorna 1-7.

Vi är hela Sveriges Apotek – Apoteket AB 

erbjuder konsumenter i hela landet läke 

medel och attraktiva hälsoprodukter. Vår 

rådgivning och lösningar ska inspirera till ett 

liv i hälsa och göra det enklare att må bra. 

Apoteket har ett stort utbud av kunskaps

tjänster och erbjuder läke medelsförsörjning 

till många verksamheter inom vård och om

sorg. Viktiga kunder på den närmarknaden 

är landsting, kommuner och företag.



Apoteket delårsrapport 2 januari–juni 2011

Vi är Hela Sveriges Apotek

 
Hela Sveriges Apotek

Vi fortsätter att utveckla Hela Sveriges  
Apotek med besked. Under andra kvartalet 
har vi lanserat ett antal spännande satsningar 
samtidigt som vi flyttar fram våra positioner 
på hållbarhetsområdet.
    Jag gläds över att våra kunder i stor ut-
sträckning fortsätter att hämta ut sina medici-
ner hos Apoteket. 
    Apotekets rörelseresultat uppgick till 46  
(154) miljoner kronor och nettoomsättningen 
till 11 730 (12 326) miljoner kronor för perio-
den januari till juni. Vårt resultat präglas fort-
farande av stora IT-investeringar för att ställa 
om Apoteket till den nya marknaden. 
    Vår ambition är att ständigt utveckla bran-
schens bästa kunderbjudande och uppfattas 
som branschens mest attraktiva arbetsgivare.  
    Det gör vi genom att fortsätta förstärka  
utbudet av produkter och tjänster som hjälper 
människor att må bra och genom att vidare-
utveckla patientsäkra lösningar som gör  
läkemedelsanvändningen bättre och mer  
kostnadseffektiv.

Tjänsteutveckling och hållbart sortiment 
Det finns en stor vilja hos människor att öka 
kunskapen om sin hälsa och få verktyg som 
gör det möjligt att påverka sin hälsa i positiv 
riktning. De nya tjänster som Apoteket har 
lanserat under andra kvartalet erbjuder kun-
derna just detta. Ett exempel är ett helt nytt 
allergitest – Apotekets Allergikoll – som gör 
det möjligt att på tjugo minuter få svar om  
du är känslig mot några av de vanligaste  
allergenerna. Ett annat exempel är Apotekets 
Magtest som vägleder de som har problem 
med sin mage. Hittills har drygt 100 000  
personer genomfört testet.

På produktsidan är vår ambition att höja 
ribban för vad kunderna kan förvänta sig att 
hitta hos ett apotek. Det gör vi med fokus på 
högkvalitativa, ekologiska och prisvärda pro-
dukter. Vi har under kvartalet infört en unik 
nyhet på den svenska marknaden, ett sol-
skyddsmedel som också ger skydd mot besvär-
liga brännskador som orsakas av maneter. Vi 
har utökat vår receptfria produktserie Apofri 
– prisvärda alternativ till etablerade varumär-

VD -kommeNTAR
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ken som är särskilt framtagna för Apotekets 
kunder. Och vi har förnyat vårt sortiment med 
en ny serie ansiktsprodukter.

Nya trender på vårdmarknaden 
Vi ser tydliga tecken på att kommuner är en 
allt viktigare kundgrupp för Apoteket. Många 
kommuner i hela landet har börjat efterfråga 
våra tjänster. Apoteket erbjuder en rad tjänster 
till äldreomsorgen och hjälper äldreboenden, 
bland annat i flera kommuner i Stockholms 
län, att förbättra läkemedelsanvändningen. 

Jag är också stolt över att vi under kvartalet 
har fattat ett viktigt beslut att etablera ett  
gemensamt läkemedelslager för regionerna 
Västra Götaland och Halland. Syftet är att un-
derlätta för våra kunder genom att de på ett 
effektivt och modernt sätt får tillgång till läke-
medel. Målet är att öppna det nya regionlagret 
till årsskiftet.

Viktigt med hälsosamma arbetsplatser
Under det senaste kvartalet har Apoteket ta-
git flera viktiga steg för att ytterligare bidra till 
en hållbar utveckling. En nyhet på området är 
vårt arbete med att hälsocertifiera arbetsplat-
ser. I linje med vår vision om ett liv i hälsa vill 
vi förstärka vikten av hälsa som en positiv 
kraft också på arbetsplatsen. Vi har börjat  
arbetet i vår egen verksamhet och i maj blev 
vår första arbetsplats hälsocertifierad. Målet 
är att hälsocertifiera alla arbetsplatser inom 
Apoteket. Apoteket kommer också att erbjuda 
andra företag och organisationer hjälp att  
hälsocertifiera sina arbetsplatser, och jag är 
övertygad om efterfrågan på den här typen av 
tjänst, som innehåller såväl analys som konkre-
ta handlingsplaner, successivt kommer att öka.

Vidare har vi under det andra kvartalet 
fortsatt vårt arbete med uppförandekoden, 
Code of Conduct. Idag har majoriteten av 
Apotekets egenvårdsproducenter godtagit 
Apotekets principer. Det är en viktig signal, 
både för att värna kundernas trygghet och för 
att flytta fram normerna i branschen. En  
annan viktig händelse under perioden är att vi 
genomfört årets miljörevision inom ramen för 
ISO 14001. Den visar att Apoteket har ett  
ambitiöst och engagerat miljöarbete.

Apoteket vill inspirera
Med vår styrka, trovärdighet och kunnande har 
Apoteket möjlighet att påverka och kasta ljus 
över viktiga hälsofrågor. I samarbete med 1,6 
miljonersklubben säljer Apoteket särskilda  
nålar på våra apotek och överskottet går till 
forskning kring hur kvinnor kan få en bättre 
hjärt- och kärlhälsa. I samarbete med 
Friskis&Svettis Stockholm genomför vi ett pro-
jekt med syfte att inspirera stockholmare. 

Under sommaren har Apoteket också delta-
git i politikerveckan i Almedalen. Där har vi 
fokuserat på flera frågor, dels på barns hälsa 
och de ökade skillnader mellan de som mår 
bra och de som mår sämre, dels har vi lyft  
frågan kring vårdens framtida roll samt hur vi 
kan öka patientsäkerheten för äldre. Alla de 
frågor vi har arbetat med under det här  
kvartalet är viktiga. Min ambition är att vi som 
Hela Sveriges Apotek ska fortsätta sätta ljus 
på utmaningar som rör många och där  
Apoteket kan bidra till nya framtida lösningar. 

Vi håller löftet till kund 
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till 
Sveriges kunder som åter har rankat Apoteket 
högst i en kundstudie. En rapport från företa-
get Nordic Brand Academy visar att Apoteket 
är det högst ansedda och ärligaste företaget i 
Sverige. En utmärkelse som visar att vi håller 
det vi lovar – något som vi ska fortsätta att göra.

Ann Carlsson
vd och koncernchef
Apoteket AB
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koNceRNeN
Väsentliga händelser under perioden 
januari  –  juni

Beslut har tagits om att etablera ett nytt regi-
onlager i Mölnlycke. Regionlagret ska försörja 
alla sjukhus i Västra Götaland och Halland 
med läkemedel. Det nya lagret ska stå färdigt i 
december 2011. 

Beslut har tagits om att dosapoteket i Falun 
ska avvecklas under tredje kvartalet 2011. 

Under perioden har tolv nya apotek öppnats.

Marknadsöversikt
Ökad konkurrens och fokus på hälsa
Sedan december 2010 har antalet godkända 
öppenvårdsapotek ökat med 128 st. Apoteks-
tätheten har ökat från 10 000 invånare per 
apotek till dagens 8 300 invånare per apotek. 
Detta har dock lett till att det råder brist på 
farmaceutiskt utbildad personal inom vissa 
områden.

Omregleringen har bidragit till ökad till-
gänglighet för kunderna genom att öppettider-
na har förbättrats. 

Allt fler aktörer erbjuder hälsotjänster åt 
företag och konsumenter, som till exempel 
blodtrycks- och allergitester. Likaså är skönhet 
och hälsa ett område för nya apoteksaktörer. 

Landstingen visar ett allt större intresse att 
ta över verksamhet som Apoteket tidigare till-
handahöll. Flera initiativ tas för att automati-
sera processer och individanpassa försörjning- 

en så att patientsäkerheten höjs. Exempelvis 
införs på vissa håll dosmaskiner för innelig-
gande patienter. 

Ett par kommuner har startat verksamhet 
där så kallade kommunfarmaceuter har upp-
handlats och några av Stockholms kommuner 
inför nya arbetsmetoder för en säkrare hante-
ring och användning av läkemedel i sina sär-
skilda boenden.

koNceRNeNS NeTToomSäTTNiNG
Andra kvartalet

Under andra kvartalet minskade Apotekets 
nettoomsättning med 4,7 procent eller
292 miljoner kronor, jämfört med motsvaran-
de period föregående år. Nettoomsättningen 
uppgick till 5 926 (6 218) miljoner kronor. 
Minskningen förklaras framför allt av att  
Apoteket under föregående år sålde övriga 
hälsoprodukter till avyttrade enheter samt till 
viss del av en successiv övergång till franchise-
drift för tolv apotek. 

Perioden januari – juni

Under perioden januari –juni minskade  
Apotekets nettoomsättning med 4,8 procent  
eller 596 miljoner kronor jämfört med  
motsvarande period föregående år. Netto-
omsättningen uppgick till 11 730 (12 326)  
miljoner kronor. 

Apoteket har under årets andra kvartal bland annat lanserat ett 
nytt allergitest, Apotekets Allergikoll, introducerat en unik sol-
lotion med manetskydd samt utökat produktserien Apofri med 
receptfri allergimedicin, cetirizin.
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butiksutveckling

2011 2010

Belopp i mnkr egna butiker Franchise Summa egna butiker Franchise Summa

ingående antal 1 januari 341 4 345 937 – 937

Nyöppnade 12 – 12 5 – 5

Stängda –1 – –1 –1 – –1

Avyttrade – – – –615 – –615

Överfört till Franchise –8 8 – – – –

utgående antal 30 juni 344 12 356 326 – 326

Konsument

Konsument erbjuder privat personer läkemedel 
och andra hälsorelaterade produkter samt  
information och rådgivning genom 344 egen-
drivna och tolv franchisedrivna apotek. 

Nettoomsättning perioden januari –juni
Nettoomsättningen minskade med 0,9 procent i 
jämförelse med motsvarande period föregående  

år och uppgick till 5 735 miljoner kronor. 
För egendrivna apotek ökade försäljningen 

av receptbelagda läkemedel främst till följd av 
ökade medelpriser medan försäljningen av  
receptfria läkemedel minskade. Den successiva 
övergången till franchisedrift medför också en 
minskning av nettoomsättningen.

Intäktsanalys

Apotekets verksamhet bedrivs sedan 1 juni som 
ett rörelsesegment med intäkter fördelat på två  

huvudgrupper, försäljning Konsument och för-
säljning Farmaci. 

Försäljningssammanställning per kanal

april – juni januari – juni Helår 2010

Belopp i mnkr 2011 proforma 
2010

2011 proforma 
2010

proforma

Försäljning konsument 2 905 2 936 5 735 5 790 11 527

Försäljning Farmaci 2 732 2 699 5 430 5 368 10 905

Övrigt 289 583 565 1 168 1 743

summa nettoomsättning 5 926 6 218 11 730 12 326 24 175
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Farmaci

Farmaci utvecklar produkter och tjänster som 
ökar kvaliteten och effektiviteten i vård och 
omsorg genom att erbjuda läkemedelsförsörj-
ning, läke medels genomgångar, dosdispensering 
och andra rådgivningstjänster till landsting, 
kommuner och privata vårdföretag. 

Nettoomsättning perioden januari – juni
Nettoomsättningen ökade med 1,2 procent i 
jäm förelse med motsvarande period föregåen-
de år och uppgick till 5 430 miljoner kronor. 
Varuförsäljningen visade en ökning och för-
klaras dels av medelpris ökningar inom varu-
försörjningen och volymökningar inom till-
verkningen till landstingskunden samt högre 
försäljning av dos dispenserade läkemedel till 
följd av ett ökat antal dospatienter. Tjänsteför-
säljningen visade en minskning som en följd 
av dels tappade landstingsavtal i Kalmar,  
Kronoberg och Blekinge samt dels en ökad 
trend att vissa landsting anställer farmaceuter 
och utför tjänster i egen regi. 

koNceRNeNS ReSulTAT
Rörelseresultat
Andra kvartalet 
Rörelseresultatet för det andra kvartalet upp-
gick till –2 miljoner kronor vilket var 35 miljo-
ner kronor lägre än motsvarande period före-
gående år. Periodens resultat har påverkats 
negativt av kostnader för utveckling och im-
plementering av IT system.

Perioden januari – juni
Rörelseresultatet för perioden januari–juni  
uppgick till 46 miljoner kronor, vilket var en 
försämring med 108 miljoner kronor jämfört  
med motsvarande period föregående år. Lägre 
försäljning har delvis kompenserats av högre 
bruttovinstmarginal. Omkostnaderna har ökat 
vilket förklaras av ökade omkostnader för IT-
utveckling. 

Resultat efter skatt
Perioden januari – juni
Resultat efter skatt för perioden januari – juni 
uppgick till 148 (4 680) miljoner kronor.  
I resultatet efter skatt föregående år ingick  
resultat från försäljning av avyttrade apotek.

mnkr
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Rörelseresultat och operativt kassaflöde

Rörelseresultat operativt kassaflöde
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PRoFoRmAjuSTeRiNG
För att öka jämförbarheten mellan åren har 
rörelseresultatet för 2010 räknats om med hän-
syn tagen till avyttrade dotterbolag. Under det 
första kvartalet 2010 överlämnades successivt 
de 465 apotek som Apoteket sålt, till nya ägare.

Dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige 
AB, med 150 apotek, delades ut till Apoteket

Omstrukturering AB,  Apotekets dåvarande 
moderbolag.

I juni 2010 delades dotterbolaget Apoteket 
Produktion & Laboratorier AB ut till ägaren.

Nedanstående tabell visar på effekter för 
nettoomsättning och rörelseresultat.

 nyckeltal , kvartalsvis

2011:2 2011:1 2010:4 2010:3 2010:2 2) 2010:1 1)

Nettoomsättning, mnkr 5 926 5 804 6 073 5 783 6 218 6 108

Rörelseresultat, mnkr 3) –2 48 –486 58 33 121

Rörelsemarginal, % 3) 0,0 0,8 –8,0 1,0 0,5 2,0

1)  under första kvartalet 2010 avyttrades 465 apotek till nya ägare. Ytterligare 150 apotek, genom Apoteksgruppen i Sverige AB, delades ut till ägaren 
Apoteket omstrukturering AB.

2) under andra kvartalet 2010 delades dotterbolaget Apoteket Produktion & laboratorier AB ut till staten. 
3) Rörelseresultatet har omräknats med avseende på ny tillämpning av redovisningsprincip för koncernens pensioner.

jan–juni 2010 april–juni 2010 Helår 2010

redovisat 1) justering proforma redovisat 1) justering proforma redovisat 1) justering proforma

Nettoomsättning, mnkr 14 419 –2 093 12 326 6 297 –79 6 218 26 275 –2 100 24 175

Rörelseresultat, mnkr 234 –80 154 38 –5 33 –194 –80 –274

Rörelsemarginal i % – – 1,2 – – 0,5 – – –1,1

1) inkluderar de dotterbolag som avyttrades under första halvåret 2010. Rörelseresultatet har omräknats med avseende på ny tillämp-
ning av redovisningsprincip för koncernens pensioner.

rörelseresultat 2011 samt 2010 proForma
jan-juni Förändring % april-juni Förändring % Helår

2011 2010 2011 2010 2010

Nettoomsättning, mnkr 11 730 12 326 –4,8 5 926 6 218 –4,7 24 175

Rörelseresultat, mnkr 46 154 –70,1 –2 33 –106,1 –274

Rörelsemarginal i % 0,4 1,2 0 0,5 –1,1
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koNceRNeNS FiNANSiellA  
STällNiNG
Kassaflöde 
Perioden januari – juni
Det operativa kassaflödet uppgick till –286 
(–40) miljoner kronor. Det negativa operativa 
kassaflödet för perioden förklaras huvudsakli-
gen av lageruppbyggnad inom grossistverksam-
heten och investeringar i samband med ny- och 
ombyggnationer av apotek.

Kassaflödet från den finansiella verksam-
heten uppgick till –5 607 (–322) miljoner 
kronor och är belastat med en utdelning om  
5 400 miljoner kronor. 

Apotekets totala kassaflöde under perioden 
uppgick till 30 (–479) miljoner kronor. Lik vida 
medel uppgick den 30 juni 2011 till 219  
(287) miljoner kronor. 

Investeringar
Perioden januari – juni
Investeringar i immateriella och materiella  
anläggningstillgångar uppgick för perioden till 
165 (128) miljoner kronor.  Investeringarna  
bestod huvudsakligen av investeringar i IT-  
system och ny-och ombyggnationer av apotek.

Finansiell ställning, likviditet och 
räntabilitet

Det egna kapitalet uppgick den 30 juni 2011 till 
2 415 miljoner kronor, vilket var 5 250 miljoner 
kronor lägre än vid årsskiftet. Förändringen  
motsvaras av utdelning till ägaren och periodens 
vinst. Soliditeten uppgick till 31,7 procent.  
Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 
1,9 procent. Räntabiliteten på eget kapital var  
negativ. 

Finansnettot uppgick till 27 (7) miljoner kronor.  
Övriga finansiell poster utgjordes av räntekost-

nad för pensionsåtagande om –144 (–141) miljoner 
kronor, samt avkastning på förvaltningstillgångar 
om 290 (264) miljoner kronor. Föregående år  
utgjordes övriga finansiella poster av realisations-
vinst vid försäljning av apotek motsvarande 4 427 
miljoner kronor. Räntebärande nettoskuld,  
exklusive pensionstillgångar, uppgick till –1 581 
(4 387) per den 30 juni 2011. 

Analys av förändring räntebärande 
nettofordran/-skuld, exklusive pensions-
tillgångar
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1) Räntabilitet på eget kapital inklusive realisationsvinst 
om 4 430 miljoner kronor uppgick till 77,3 procent.

2) Räntabilitet på eget kapital uppgick till -0,1 procent.

mnkr 2011 2010

IB 1 jan 4 112 –984

Operativt kassaflöde –286 –40

Sålda dotterbolag – 5 783

Utdelning –5 400 –372

Övrigt –7 –

UB 30 juni –1 581 4 387
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Hållbar utveckling 

Viktiga utmaningar för Apoteket under 2011 
är att utveckla branschens bästa kunderbju-
dande och uppfattas som branschens mest att-
raktiva arbetsgivare. Aktiviteter för att hantera  
utmaningarna tillsammans med insatser som 
förbättrar läkemedelsanvändningen är viktiga  
delar i årets hållbarhetsarbete. Läs mer om 
Apotekets omfattande hållbarhetsarbete i 
Hållbarhetsredovisning 2010.

Apotekets hållbarhetsredovisning granskas 
sedan 2008 av externa revisorer och utgår från 
internationella riktlinjer (Global Reporting  
Initiative-GRI).  

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen per den  
30 juni 2011 uppgick till 4 690 personer, vilket 
är en minskning med 1 649 personer jämfört 
med motsvarande period föregående år. 
Minsk ningen förklaras dels av att personal på 
de 615 apotek som avyttrats följt med till de 
nya ägarna, dels av att verksamheter har  
anpassats till koncernens nuvarande  
verksamhetsomfattning.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Affärsmässiga risker
Apoteket har minskat sin verksamhet från att 
vara hela marknaden för öppenvårds apotek till 
att idag ha en tredjedel av den marknaden. För 
att fortsätta vara en ledande aktör måste nya 
affärs möjligheter utvecklas.

Apoteket står inför flera upphandlingar  
gällande läkemedelsförsörjning, tillverkning 
och andra tjänster till landstingen. Om  
Apoteket förlorar avtal så innebär det minska-
de intäkter och det krävs då omställningar i 
verksamheten för att anpassa kostnadsmassan.

operativa risker
I Apoteket pågår ett omfattande projekt för 
att ersätta Apotekets receptexpeditions- och 
kassa system samt koncerngemensamma stöd-
system. Att implementera nya IT-system för 
över 300 apotek under ett pressat tidsschema 
utgör en risk för lägre effektivitet och  
störningar för kunden. 

Finansiella risker
Apoteket har ett stort pensionsåtagande som 
tryggas i Apotekets Pensionsstiftelse. Om vär-
det på tillgångarna i pensionsstiftelsen utveck-
las negativt kan det medföra att Apoteket mås-
te tillskjuta kapital för att säkra tryggandet av 
pensionsåtagandet.

Apotekets verksamhet är i begränsad omfatt-
ning utsatt för valuta-, ränte- och kreditrisker.

För en fullständig redogörelse av de risker 
som påverkar koncernen hänvisas till årsredo-
visningen för 2010.



Apoteket delårsrapport 10 januari–juni 2011

Vi är Hela Sveriges Apotek

moDeRBolAGeT 
Perioden januari – juni

Nettoomsättningen för Apoteket AB (publ) uppgick  
under perioden till 7 759 (8 464) miljoner kronor. 
Rörelseresul tatet uppgick till 317 (65) miljoner kronor. 
Personalkostnaderna uppgick för perioden till 643 miljo-
ner kronor vilket var en minskning med 351 miljoner  
kronor. Minskningen förklaras huvudsakligen av en  
mottagen gottgörelse om 336 miljoner kronor från  
Apotekets Pensionsstiftelse.

Resultatet efter skatt uppgick till 238 (4 830) miljoner  
kronor. Föregående års resultat inkluderar en realisa-
tionsvinst på 4 775 miljoner kronor från försäljning av  
aktier i dotterbolag. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till –302 (–27) miljoner kronor. Kassaflödet från 
 investeringsverksamheten uppgick till 5 769 (–116) 
miljoner kronor och utgör en minskning av kortfristig  
finansiell placering. Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten uppgick till –5 434 (–332) miljoner kronor och 
utgör huvudsakligen utdelning till staten.

Periodens kassaflöde uppgick till 33 (–475) miljoner 
kronor. 

Händelser av väsentlig betydelse för bedömning av  
utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas 
för koncernen är också relevanta för moderbolaget.

För mer information  kontakta:

Ann Carlsson, vd och koncernchef 
Tel 010-447 57 57 
ann.carlsson@apoteket.se

Jan Johansson, CFO  
Tel 070-575 89 72 
jan.johansson@apoteket.se 

Eva Fernvall, varumärkesdirektör 
Tel 070-590 28 93 
eva.fernvall@apoteket.se

pressmeddelanden, kvartal 2

2011-07-12  Apoliva Solskydd innehåller 
inte OMC.

2011-06-27  Ihållande trötthet oroväckande 
utbrett bland svenskarna.

2011-06-17  Apoteket ska analysera besked 
från Förvaltningsrätten i Göteborg.

2011-06-10  Innovativ solkräm från 
Apoteket skyddar mot brännmaneter.

2011-06-08  Ny undersökning från 
Apoteket: Svenskar skyddar sig dåligt i 
solen.

2011-05-16  Drop-in-test på Apoteket 
avslöjar allergi.

2011-05-06  Apoteket går om IKEA; 
Apoteket Sveriges mest ansedda företag.

2011-04-29  Apotekets första kvartals-
rapport 2011: ”Allt hårdare kamp om 
kunderna”.

2011-04-15  Apoteket deltar i kampen för 
kvinnors hjärthälsa.

2011-04-14  Apoteket lanserar Cetrizin Apo-
fri: Välkomna våren fri från rinnande ögon 
och nästäppa.

2011-04-06  Apoteket introducerar: Nytt 
test vägleder till ökad maghälsa.

2011-04-05  Apoteket satsar på färre dos-
anläggningar.

2011-04-04  Apoteket inleder samarbete 
med Friskis&Svettis Stockholm.

ÖVRiG iNFoRmATioN

kommande rapporter 2011

Delårsrapport januari–september 2011 
28 oktober 2011

Apotekets årsredovisningar finns  
tillgängliga på www.apoteket.se.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att halvårsrapporten ger en  
rätt visande översikt av koncernen och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt att den beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen  
respektive moderbolaget står inför.

Stockholm den 15 augusti 2011

Apoteket AB (publ)

Christian W Jansson
Ordförande

 Lars-Johan Jarnheimer Gert Karnberger Kristina Schauman
   

Elisabet Wenzlaff

 Carina Jansson   Carin Sällström-Nilsson
   

Ann Carlsson
Vd och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
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FinAnSiellA rApporter i SAmmAndrAg

Koncernens rapport över totalresultat

mnkr not apr-jun 2011 apr-jun 2010 jan–jun 2011 jan–jun 2010 Helår 2010 

nettoomsättning 5 926 6 297 11 730 14 419 26 275

Övriga rörelseintäkter 21 2 37 3 16

Handelsvaror –4 813 –5 058 –9 488 –11 536 –21 086

Övriga externa kostnader –503 –478 –968 –932 –2 114

personalkostnader 2 –620 –685 –1 224 –1 635 –2 955

Avskrivningar och nedskrivningar –13 –40 –41 –85 – 330

rörelseresultat –2 38 46 234 –194

realisationsvinst vid försäljning av apotek 3 – – 4  427 4 430

Finansnetto 5 4 27 7 31

Avkastning förvaltningstillgångar för  
pensionsåtagande

2 145 132 290 264 536

räntekostnad på pensionsåtagande 2 –72 –71 –144 –141 –279

Andelar i intresseföretags resultat 0 0 0 0 0

resultat före skatt 76 103 219 4   791 4 524

Skatt –20 –23 –71 – 91 –4

periodens resultat 56 80 148 4 700 4 520

övrigt totalresultat
Förändring fond för verkligt värde – – – – –2

Förändring omräkningsreserv 2 0 2 0 –2

totalresultat för perioden 58 80 150 4 700 4 516

periodens resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare 56 80 148 4 700 4 520

periodens totalresultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare 58 80 150 4 700 4 516

resultat per aktie, kr 320 457 846 26 857 25 829

Antal aktier 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000

Koncernens balansräKning i saMMandrag

mnkr not 30 juni 2011 30 juni 2010 31 december 2010

immateriella tillgångar 35 92 47

materiella anläggningstillgångar 552 478 412

Finansiella anläggningstillgångar 1 773 1 561 1 957

Varulager 1 269 1 071 1 069

Kundfordringar 3 178 3 276 3 207

Övriga kortfristiga fordringar 597 741 733

Kortfristiga placeringar – 5 900 5 923

likvida medel 219 287 189

summa tillgångar 7 623 13 406 13 537

eget kapital 2 415 7 849 7 665

långfristiga skulder 4 661 742 725

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 800 1 800 2 000

Övriga kortfristiga skulder 4 2 747 3 015 3 147

summa eget kapital och skulder 7 623 13 406 13 537
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Koncernens Kassaflödesanalys

mnkr apr-jun 2011 apr-juni 2010 jan–jun 2011 jan–jun 2010 Helår 2010 

löpande verksamhet

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 226 62 261 254 –89

Förändringar i rörelsekapital –175 –176 –382 –166 78

Kassaflöde från den löpande verksamheten 51 –114 –121 88 –11

investeringsverksamheten

investeringar i immateriella tillgångar 0 – 51 –2 – 53 –59

investeringar i materiella anläggningstillgångar –92 – 63 –163 – 75 –228

Förändring övriga fin. anläggningstillgångar – – – – 3

Sålda dotterbolag – – – 5 783 5 783

Förändring kortfristiga placeringar 5 923 –5 900 5 923 –5 900 –5 923

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 831 –6 014 5 758 –245 –424

finansieringsverksamheten

Förändring kortfristiga finansiella skulder –388 1 800 –207 50 230

Utbetald utdelning –5 400 –372 –5 400 –372 – 372

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –5 788 1 428 –5 607 –322 – 142

periodens kassaflöde 94 –4 700 30 –479 –577

likvida medel vid periodens början 125 4 987 189 766 766

likvida medel vid periodens slut  219  287  219  287 189

Koncernens förändringar i eget Kapital1)

mnkr 30 juni 2011 30 juni 2010 31 december 2010

eget kapital vid årets ingång 7 665 4 026 4 026

Utdelning –5 400 –8772) – 8772)

totalresultat för perioden 150 4 700 4 516

eget kapital vid periodens utgång 2 415 7 849 7 665

1) eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
2) Avser utdelning av aktier i dotterbolaget Apotektsgruppen i Sverige AB och Apoteket produktion & laboratorier AB samt kontantutdelning om 
   372 miljoner kronor.
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Moderbolagets resultaträKning

mnkr not apr-jun 2011 apr-jun 2010 jan–jun 2011 jan–jun 2010 Helår 2010 

nettoomsättning 5 3 940 4 237 7 759 8 464 16 274

Övriga rörelseintäkter 21 1 36 2 15

Handelsvaror 5 –3 031 –3  320 –5  938 –6 592 – 12 557

Övriga externa kostnader 5 –453 –423 –873 –750 –1 851

personalkostnader –160 –485 –643 –994 –2 278

Avskrivningar och nedskrivningar –11 –32 –24 –65 –304

rörelseresultat 306 –22 317 65 –701

resultat från andelar i koncernföretag – – – 4 775 5 029

Finansnetto 4 4 24 7 32

resultat före bokslutsdispositioner och skatt 310 –18 341 4 847 4 360

Bokslutsdispositioner – – – – 367

Skatt –82 7 –103 –17 25

periodens resultat 228 –11 238 4 830 4 752

Moderbolagets rapport över totalresultatet

mnkr apr-jun 2011 apr-jun 2010 jan–jun 2011 jan–jun 2010 Helår 2010

periodens resultat 228 –11 238 4 830 4 752

övrigt totalresultat

Förändring fond för verkligt värde – – – 0 –2

totalresultat för perioden 228 –11 238 4 830 4 750

Moderbolagets balansräKning

mnkr not 30 juni 2011 30 juni 2010 31 december 2010

immateriella tillgångar 25 77 28

materiella anläggningstillgångar 478 410 337

Finansiella anläggningstillgångar 18 21 18

Andelar i koncernföretag 335 338 335

långfristig fordran hos koncernföretag 82 7 82

Uppskjuten skattefordran 14 – 14

Varulager 1 030 843 839

Kundfordringar 1 907 2 108 1 856

Kortfristig fordran hos koncernföretag 534 422 566

Övriga kortfristiga fordringar 385 542 515

Kortfristiga placeringar – 5 900 5 923

likvida medel 213 170 180

summa tillgångar 5 021 10 838 10 693

eget kapital 695 5 959 5 857

obeskattade reserver 505 872 505

Övriga avsättningar 171 88 213

långfristiga skulder till koncernföretag 7 7 7

Övriga långfristiga skulder 48 81 61

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 800 1 800 2 000

Kortfristiga skulder till koncernföretag 70 – 71

Övriga kortfristiga skulder 1 725 2  031 1 979

summa eget kapital och skulder 5 021 10 838 10 693
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not 1 redovisningsprinciper 

Koncernen
väsentliga redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för perioden januari –juni 2011 har, i likhet med årsbokslutet för 2010, upp rättats i enlig-
het med international Financial reporting Standards (iFrS) såsom de antagits av eU och den svenska Årsredo-
visningslagen.

denna delårsrapport är upprättad i enlighet med iAS 34. termen iFrS i detta dokument innefattar  
tillämpningen av såväl iAS och iFrS som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av iASB:s Standards 
interpretation Committee (SiC) och international Financial reporting interpretations Committee (iFriC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för 2010. 
de ändrade standarder, tolkningar och förbättringar som trädde i kraft den 1 januari 2011 har inte haft någon 
påverkan på Apotekets redovisning.

rörelsesegment 
Apotekets verksamhet bedrivs sedan den 1 juni 2011 som ett rörelsesegment med intäkter fördelat på två hu-
vudgrupper, Konsument och Farmaci. detta har lett till förändrad redovisning av rörelsesegment i denna rapport 
jämfört med årsredovisningen 2010.

Moderbolaget
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i senaste årsredovisningen. moder bolaget föl-
jer årsredovisningslagen och rekommendationen rFr 2 redo visning för juridiska personer från rådet för finan-
siell rapportering. tillämpningen av rFr 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen 
tillämpar samtliga av eU godkända iFrS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för års redo vis-
nings lagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

noter 

resultaträKningar 2011 jan-jun 2010 jan-jun 2010 Helår

Ursprungligt 
redovisat omföring

Justerat 
resultat

Ursprungligt 
redovisat omföring

Justerat 
resultat

Ursprungligt 
redovisat omföring

Justerat  
resultat

personalkostnader –1 078 –146 –1 224 –1 512 –123 –1 635 –2 698 –257 –2 955

rörelseresultat 192 –146 46 357 –123 234 63 –257 –194

Avkastning förvaltningstillgångar 
för pensionåtagande

0 290 290 0 264 264 0 536 536

räntekostnad på pensions-
åtagande

0 –144 –144 0 –141 –141 0 –279 –279

Finansiella poster 0 146 146 0 123 123 0 257 257

resultat efter finansiella poster 219 0 219 4 791 0 4 791 4 524 0 4 524

resultat efter skatt 148 0 148 4 700 0 4 700 4 520 0 4 520

eget kapital 2 415 0 2 415 7 849 0 7 849 7 665 0 7 665

not 2 förändrad tillämpning av redovisningsprinciper för pensioner

ny tillämpning av redovisningsprinciper för pensioner i koncernen har gjorts så att räntekomponenterna i pen-
sionsåtagandet respektive förvaltningstillgångarna omklassificerats och redovisas inom finansnettot. intjänan-
det kommer även fortsättningsvis att redovisas inom rörelseresultatet. omklassificeringen bedöms ge en mer 
rättvisande bild av rörelseresultatet, samtidigt som Apoteket får en bättre redovisning av räntebärande netto-
fordran/skuld. Justering för rörelseresultat och finansnetto har gjorts för åren 2011 och 2010. resultat efter skatt 
och eget kapital förändras inte.
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not 3 realisationsvinst vid försäljning av apotek 
Under perioden januari–februari 2010 har Apoteket avyttrat de åtta dotterbolag, innehållande 465 apotek, som har 
varit till försäljning. totalt försäljningspris uppgick till 5 969 miljoner kronor och realisations vinsten uppgick till  
4 427 miljoner kronor. realisationsvinst i koncernen för perioden januari-juni 2010 redovisas nedan.

mnkr  jan-juni 2010

Försäljningspris 5 969 

Försäljningsomkostnader –187

Koncernvärde för sålda bolag –1 355

realisationsresultat i koncernen 4 427

not 4 förändring avsättningar 

Hyror avgångsvederlag förlustkontrakt summa

förändring avsättningar
jan–jun 

2011
jan–jun 

2010
jan–jun 

2011
jan–jun 

2010
jan–jun 

2011
jan–jun 

2010
jan–jun 

2011
jan–jun 

2010

Vid periodens ingång 43 31 57 71 136 58 236 160

tillkommande avsättningar 0 8 2 8 0 0 2 16

Utnyttjat under perioden –1 –11 –23 – 45 –25 –24 –49 – 80

Återförda outnyttjade belopp 0 0 –8 0 0 0 –8 –8

vid periodens utgång 42 20 28 34 111 34 181 88

not 5 transaktioner med närstående
För moderbolaget avser 0,2 (0,4) procent av årets inköp och 3,4 (5,5) procent av årets försäljning, transaktioner 
med dotterbolag.

not 6 borgensförbindelser
Apoteket AB har tecknat borgensåtagande i samband med överlåtelse av hyresavtal till de klusterbolag som 
sålts under första kvartalet 2010. Antalet borgensåtaganden uppgick per den 30 juni 2011 till 33 stycken och 
beloppet uppgick till cirka 67 miljoner kronor. löptid för borgensåtagandena varierar. Köparna av klusterbola-
gen åtar sig att lösa Apoteket AB:s borgensåtagande. om detta inte sker inom avtalad tid utgår en ersättning 
till Apoteket AB för utställda borgensförbindelser.
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apodos
ApoDos är Apotekets koncept för individförpack-
ning av läkemedel. Varje dospåse innehåller de läke-
medel patienten ska ta vid ett och samma tillfälle, 
till exempel morgon, middag, kväll. ApoDos ger en 
enklare och tryggare hantering, ger bättre överblick 
och minskar kassationerna.

apoteksombud
Apoteksombud är utlämningsställen för läkemedel 
och andra apoteksvaror och finns på mindre orter 
som saknar vanligt apotek.

bruttovinst
Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader.

bruttovinstmarginal
Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader 
i procent av netto omsättningen.

farmaceut
Person med farmaceutisk utbildning, till exempel 
apotekare, receptarie eller farm. kand.

international financial reporting standards (ifrs)
Internationell redovisningsstandard som ges ut av 
International Accounting Standards Board (IASB).

Medelantal anställda
Beräknas enligt bokföringsnämndens rekommenda-
tion R4, som ett genomsnitt av antalet anställda  

personer baserat på månadsvisa mätningar under 
räkenskapsåret. Korrigering har gjorts för personal 
med deltidsanställning, föräldraledighet, tjänstledig-
het samt långtidssjukfrånvaro.

operativt kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten och 
kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive 
företagsförvärv och avyttringar.

resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

räntabilitet på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget 
kapital för den senaste 12-månaders perioden.

räntabilitet på sysselsatt kapital.
Resultat efter finansiella intäkter i procent av  
sysselsatt kapital.

räntebärande nettofordran/skuld
Räntebärande skulder minskat med räntebärande 
tillgångar.

soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke ränte-
bärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder.

deFinitioner

Apoteket AB (publ)
postadress  
118 81 Stockholm

Besöksadress  
Södermalmsallén 36, Stockholm

telefon  010 -447 50 00
Fax  010 -447 55 15
e-post  apoteket.sverige@apoteket.se
org nr  556138-6532
www.apoteket.se
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