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Nettoomsättning, mnkr 7) 5 612 5 783 5 776 17 342 20 202 18 102 26 275 24 175

Rörelseresultat, mnkr 7) 210 58 58 256 292 212 –194 –274

Resultat efter skatt, mnkr 215 97 – 363 4 797 – 4 520 –

Resultat per aktie, kr 1 229 554 – 2 074 27 411 – 25 829 –

Operativt kassaflöde, mnkr 131 –47 – –155 –87 – –295 –

Sysselsatt kapital, mnkr – – – 4 200 3 899 – 9 665 –

Räntebärande nettofordran/skuld, 
mnkr 5)

– – – –1 457 4 330 – 4 112 –

Soliditet, % – – – 33,6 60,7 – 56,6 –

Räntabilitet på eget kapital, % – – – 1,6 77,6 6) – 77,31) –

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % – – – 6,9 7,9 – 46,8 –

Medelantal anställda 2) 4  704 4 974 – 4 784 5 847 – 5 655 –
1)  Räntabilitet på eget kapital, justerat för realisationsvinst om 4 427 miljoner kronor uppgick till 2,5 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.
6)  Räntabilitet på eget kapital justerat för realisationsvinst om 4 427 miljoner kronor uppgick till 7,3 procent.
7) För att öka jämförbarheten mellan åren har nettoomsättning och rörelseresultat för 2010 räknats om med hänsyn tagen till avyttrade dotterbolag. Proforma för 2010 redovisas på sidorna 1-7.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2011
•   Nettoomsättningen uppgick till 5 612 (5 776) miljoner kronor.

•  Rörelseresultatet uppgick till 210 (58) miljoner kronor.

•   Resultat efter skatt uppgick till 215 (97) miljoner kronor.

•   Ny anläggning har öppnats i Malmö som ska försörja sju sjukhus i Skåne med läkemedel.

•  Beslut har tagits att avveckla dosapoteket i Borås första kvartal  et 2012. Verksamheterna 
i Borås och Göteborg koncentreras till Göteborg.
 

Sammanfattning av januari-september 2011
•     Nettoomsättningen uppgick till 17 342 (18 102) miljoner kronor. 

•     Rörelseresultatet uppgick till 256 (212) miljoner kronor.

•   Resultat efter skatt uppgick till 363 (4 797) miljoner kronor.

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 här marknaden 

är landsting, kommuner och företag.
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Viktigt att kunderna får sina mediciner

Apoteket ska finnas där våra kunder befinner 
sig. Vi arbetar därför på alla sätt för att öka  
tillgängligheten för våra kunder.  

Idag är Apoteket den enda apoteksaktören  
i Sverige som har försäljning av receptbelagda 
mediciner, riktad till konsumenter, direkt på 
internet. Vår telefonikundtjänst, som är öppen 
alla dagar i veckan och tar emot 5 000 kunder 
varje dag, svarar på kundernas frågor och tar 
emot beställningar av mediciner. Vi arbetar 
dessutom med att förstärka och förbättra vår 
egen grossistfunktion – allt för att göra det så 
enkelt som möjligt för våra kunder.

Under sommaren upprättade vi också ett 
antal mobila apotek runt om i landet för att 
finnas där kunden behöver oss. På världens 
största scoutträff, World Scout Jamboree, i 
Kristianstad, kunde till exempel 38 000  
scouter från hela världen handla apoteks- 
varor och få råd.

Bättre resultat men minskad omsättning
Apoteket har fortsatt att utvecklas åt rätt håll 
under det senaste kvartalet. Rörelseresultatet 
för perioden, januari till och med september, 
uppgick till 256 (212) miljoner kronor och  
nettoomsättningen till 17 342 (18 102) miljoner 
kronor. 

För att stärka lönsamheten arbetar vi löpan-
de med att öka intäkter och sänka kostnader. 
Vi kommer under resterande delen av 2011 att 
fortsätta att investera i nya IT-stöd. Vi ser sam-
tidigt över våra fasta kostnader och anpassar  
löpande Apoteket till den nya marknaden. För 
att vi ska befästa vår position som den ledande 
och mest lönsamma apoteksaktören i Sverige 
vill vi fortsätta att erbjuda våra kunder mer av 
såväl produkter som tjänster.
 

VD -koMMeNtAR
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Satsningar i butikskedjan
Makeup är höstens stora sortimentssatsning i 
Apotekets butikskedja. Vi tar nu steget vidare 
och breddar sortimentet i flera olika makeup-
serier. Lanseringen gör Apoteket till en  
starkare aktör när det gäller sortiment och råd-
givning inom området kropp & skönhet. Jag är 
mycket nöjd med satsningen. Genom denna  
erbjuder vi våra kunder en bra mix av olika  
varumärken.

I butikskedjan har vi även utvidgat vårt  
sortiment riktat till män med en serie kropps-
vårdsprodukter signerade Börje Salming. I  
slutet av september fick våra kunder möjlighet 
att ta del av det nya sortimentet som är särskilt 
framtaget för Apoteket.

Under årets tredje kvartal fortsätter bytet av 
nya IT-stöd i butikskedjan, och drygt hundra 
av dagens 365 butiker har bytt system. Före 
årets slut ska alla butiker ha bytt IT-stöd.

Apotekets kunder ska kunna handla hos oss 
med gott samvete. Jag gläds över att majorite-
ten av leverantörer inom den del av sortimen-
tet som inte är läkemedel nu arbetar efter den 
uppförandekod, Code of Conduct, som  
Apoteket har tagit fram.

koncentration av dosverksamheten
Under kvartalet har vi fortsatt företagets  
konsolidering av dosverksamheten. Det inne-
bär att vi fattat beslut om att avveckla dos-
apoteket i Borås första kvartalet 2012. Verk-
samheterna i Borås och Göteborg 
koncentreras till Göteborg.  Målet är att skapa 
förutsättningar för en framtida konkurrens-
kraftig och attraktiv verksamhet. 

För att möta morgondagens kunder på vård- 
och omsorgsmarknaden har vi det senaste 
kvartalet vidtagit en rad åtgärder. Ett viktigt 
steg är introduktionen av Apotekets moderna 
anläggning i Malmö som från september för-
sörjer sju sjukhus i Skåne med läkemedel.  
Jag är övertygad om att framtidens försörjning 
till sjukvården bygger på stordriftsfördelar för 
att erbjuda kunderna effektiva lösningar till  
konkurrenskraftiga priser. En annan viktig  
åtgärd är att vässa våra erbjudanden till en  
rad landsting inför höstens kommande upp-
handlingar.

kunderna ger oss högt betyg 
Apoteket fick i september ytterligare en 
utmärkelse från Sveriges kunder. Apoteket 
rankades högst i tidningen Markets nya studie 
av kundernas attityder till olika apotekskedjor. 
Vi är både glada och stolta för det förtroende 
våra kunder visar oss. Och samtidigt mycket 
angelägna om att ständigt förbättra vårt  
erbjudande.  

Ann Carlsson
Vd och koncernchef
Apoteket AB
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MARkNADSöVeRSikt
Egen varuförsörjning allt vanligare

Vi ser att kunderna i hög utsträckning väljer 
att gå till Apoteket för att hämta ut sina medi-
ciner. Undersökningar visar att kunderna upp-
skattar produktnyheter och att de anser det 
lätt att hitta i Apotekets butiker. Kunderna ger 
också bra betyg till personalens bemötande 
och kunnande.

Etableringstakten av apotek på öppenvårds-
marknaden håller i sig. Under årets tredje 
kvartal öppnades 26 apotek, vilket innebär att 
apotekstätheten är 7 815 invånare per apotek. 
Trots att tillgängligheten till apotek ökar,  
vittnar många kunder om att tillgängligheten 
till läkemedel är sämre än tidigare.

Försäljningsutvecklingen i branschen visar 
en ökning av förskrivet som främst kan hänfö-
ras till de kroniska patienterna. Fler mediciner 
säljs också till högre pris. Även handelsvaruför-
säljningen ökar inom branschen, medan det  
receptfria sortimentet i högre utsträckning än  
tidigare säljs från dagligvaruhandel och  
apoteksbranschen tappar andelar. Vi kan också 
se en ökad efterfrågan av försäljning och råd-
givning via e-handeln.

Flera apoteksaktörer har nu tagit steget mot 
att kontrollera en större del av varuförsörj-
ningskedjan genom att satsa på egna grossist-
lösningar. Vi ser även en fortsatt trend att apo-
teksaktörer väljer att bredda sitt sortiment och 
satsa på egna märkesvaror. Vidare finns tecken 
på att apoteksaktörer överväger att öppna 
mindre butiker med enbart egenvårdsproduk-
ter och receptfritt sortiment som är tillåtet att 
sälja i allmän handel. 

Flera landsting aviserar kommande upp-
handlingar under hösten. Vi arbetar nu  
intensivt med att vässa våra erbjudanden inom 
såväl läkemedelsförsörjning som läkemedels-
tillverkning och läkemedelssupport till landets 
sjukhus. Våra kunders krav innebär såväl en 
ökad effektivisering som förväntningar på nya 
tjänster och samarbeten. 

Den nya apoteksmarknaden synas i söm-
marna genom ett flertal offentliga utredningar. 
Vi följer givetvis dessa noggrant.

koNceRNeN
Väsentliga händelser under perioden  
juli – september

• Ny anläggning för försörjning av läkemedel 
har öppnats i Malmö. Anläggningen ska för-
sörja sju sjukhus i Skåne med läkemedel.

• Beslut har tagits om att avveckla dosapoteket 
i Borås första kvartalet 2012. Verksamheterna 
i Borås och Göteborg koncentreras till Göte-
borg.

• Under kvartalet har åtta nya apotek öppnats.

NettooMSättNiNG
Tredje kvartalet

Under tredje kvartalet minskade Apotekets 
nettoomsättning med 2,8 procent eller 164 
miljoner kronor, jämfört med motsvarande  
pe riod föregående år. Nettoomsättningen  
uppgick till 5 612 (5 776) miljoner kronor. 
Minskningen förklaras framför allt av en  
successiv övergång till franchisedrift. Hittills 
har femton apotek övergått till franchisedrift. 

Perioden januari – september

Under perioden januari –september minskade  
Apotekets nettoomsättning med 4,2 procent  
eller 760 miljoner kronor jämfört med  
mot svarande period föregående år. Minskning-
en förklaras framför allt av att Apoteket under 
föregående år sålde övriga hälsoprodukter till 
avyttrade enheter samt en successiv övergång 
till franchisedrift. Nettoomsättningen uppgick 
till 17 342 (18 102) miljoner kronor. 
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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 20 – 20 11 – 11

Stängda –1 – –1 –

Avyttrade – – – –615 – –615

överfört till Franchise –11 11 – – – –

utgående antal 30 september 349 15 364 333 – 333

Konsument

Konsument erbjuder privat personer läkemedel 
och andra hälsorelaterade produkter samt  
information och rådgivning genom 349 egen-
drivna och femton franchisedrivna apotek. 

Nettoomsättning perioden januari –september
Nettoomsättningen minskade med 1,7 procent i 
jämförelse med motsvarande period föregående  

år och uppgick till 8 487 miljoner kronor. 
För egendrivna apotek ökade försäljningen 

av receptbelagda läkemedel medan försäljning-
en av receptfria läkemedel minskade. Den suc-
cessiva övergången till franchisedrift bidrar 
även till en minskning av nettoomsättningen.

Intäktsanalys

Apotekets verksamhet bedrivs sedan 1 juni 
2011 som ett rörelsesegment med intäkter för-

delat på två huvudgrupper, försäljning  
Konsument och försäljning Farmaci. 

Försäljningssammanställning per kanal

juli – sept januari – september Helår 2010

Belopp i mnkr 2011 proforma 
2010

2011 proforma 
2010

proforma

Försäljning konsument 2 751 2 847 8 487 8 636 11 527

Försäljning Farmaci 2 569 2 633 7 999 8 001 10 905

övrigt* 292 296 856 1 465 1 743

summa nettoomsättning 5 612 5 776 17 342 18 102 24 175

* övrigt avser försäljning som stödjer bägge försäljningskanalerna samt omsättning från utländska dotter bolag. Nettoom-
sättningen minskade med 41,6 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgick till 856 miljoner 
kronor. Minskningen hänför sig i huvudsak till Apotekets försäljning av hälsoprodukter till avyttrade enheter under 2010.
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Farmaci
Farmaci utvecklar produkter och tjänster som 
ökar kvaliteten och effektiviteten i vård och 
omsorg genom att erbjuda läkemedelsför-
sörjning, läke medels genomgångar, dosdispen-
sering och andra rådgivningstjänster till lands-
ting, kommuner och privata vårdföretag. 

Nettoomsättning perioden januari – september
Nettoomsättningen är i princip oförändrad i 
jämförelse med motsvarande period föregåen-
de år och uppgick till 7 999 miljoner kronor.  
Varuförsäljningen visade en ökning och för-
klaras dels av medelpris ökningar inom varu-
försörjningen och vissa volymökningar inom 
tillverkningen till landstingskunden dels  
högre försäljning av dos dispenserade läke-
medel. Tjänsteförsäljningen visade en minsk-
ning som en följd av dels tappade landstings-
avtal i Kalmar, Kronoberg och Blekinge samt 
dels en ökad trend att vissa landsting anställer 
farmaceuter och utför tjänster i egen regi. 

koNceRNeNS ReSultAt
Rörelseresultat
tredje kvartalet 
Rörelseresultatet för det tredje kvartalet upp-
gick till 210 miljoner kronor vilket var 152 mil-
joner kronor högre än motsvarande period  
föregående år. Periodens resultat har påver-
kats positivt av hög bruttovinst och lägre  
omkostnader medan tredje kvartalet 2010 
innefattar kostnadsposter av engångskaraktär.

Perioden januari – september
Rörelseresultatet för perioden januari– 
september uppgick till 256 miljoner kronor, 
vilket var en förbättring med 44 miljoner  
kronor jämfört med motsvarande period före-
gående år. Resultatförbättringen förklaras 
framför allt av lägre omkostnader. 

Resultat efter skatt
Perioden januari – september
Resultat efter skatt för perioden januari –  
september uppgick till 363 (4 797) miljoner 
kronor.  

I resultatet efter skatt föregående år ingick  
resultat från försäljning av avyttrade apotek.
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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

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

Nettoomsättning, mnkr 5 612 5 926 5 804 6 073 5 776 6 218 6 108

Rörelseresultat, mnkr 3) 210 –2 48 –486 58 33 121

Rörelsemarginal, % 3) 3,7 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.

nettOOmsättning OcH rörelseresultat 2010 meD prOFOrmajustering

jan–sep 2010 juli–sep 2010 Helår 2010

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

Nettoomsättning, mnkr 20 202 –2 100 18 102 5 783 –7 5 776 26 275 –2 100 24 175

Rörelseresultat, mnkr 292 –80 212 58 – 58 –194 –80 –274

Rörelsemarginal i % 1,4 – 1,2 1,0 – 1,0 -0,7 – –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.

nettOOmsättning OcH rörelseresultat 2011 i jämFörelse meD 2010 prOFOrma
jan-sep Förändring % juli-sep Förändring % Helår

2011 2010 2011 2010 2010

Nettoomsättning, mnkr 17 342 18 102 –4,2 5 612 5 776  –2,8 24 175

Rörelseresultat, mnkr 256 212 20,8 210 58 262,1 –274

Rörelsemarginal i % 1,5 1,2 3,7 1,0 –1,1
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Analys av förändring räntebärande 
nettofordran/-skuld, exklusive pensions-
tillgångar

Soliditet

Räntabilitet på eget kapital

1) Räntabilitet på eget kapital inklusive realisationsvinst 
om 4 430 miljoner kronor uppgick till 77,3 procent.

2) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 1,6 procent.

mnkr 2011 2010

IB 1 jan 4 112 –984

Operativt kassaflöde –155 –87

Sålda dotterbolag – 5 783

Utdelning –5 400 –372

Övrigt –14 –10

UB 30 september –1 457 4 330

koNceRNeNS FiNANSiellA  
StällNiNG
Kassaflöde 
Perioden januari – september
Det operativa kassaflödet uppgick till –155 
(–87) miljoner kronor. Det negativa opera-
tiva kassaflödet för perioden förklaras  
huvudsakligen av lageruppbyggnad inom 
grossistverksamheten och investeringar i 
samband med ny- och ombyggnationer av 
apotek.

Kassaflödet från den finansiella verk sam-
heten uppgick till –5 514 (–317) miljoner 
kronor och inkluderar en utdelning om  
5 400 miljoner kronor. 

Apotekets totala kassaflöde under perio-
den uppgick till 254 (–595) miljoner kronor. 
Lik vida medel uppgick den 30 september 
2011 till 443 (171) miljoner kronor. 

Investeringar
Perioden januari – september
Investeringar i immateriella och materiella  
anläggningstillgångar uppgick för perioden 
till 231 (191) miljoner kronor. 

 Investeringarna bestod huvudsakligen av 
investeringar i ny- och ombyggnationer av 
apotek.

Finansiell ställning, likviditet och 
räntabilitet

Det egna kapitalet uppgick den 30 septem-
ber 2011 till 2 628 miljoner kronor, vilket var 
5 037 miljoner kronor lägre än vid årsskiftet. 
Förändringen motsvaras av utdelning till  
ägaren och periodens vinst. Soliditeten upp-
gick till 33,6 procent vid periodens slut. 

Räntabiliteten på sysselsatt kapital upp-
gick till 6,8 procent. Räntabiliteten på eget 
kapital uppgick till 1,6 procent. Båda avkast-
ningsmåtten avser den senaste tolv-måna-
dersperioden. 

Finansnettot uppgick till 20 (17) miljoner 
kronor.  

Övriga finansiella poster utgjordes av  
räntekostnad för pensionsåtagande om –216 
(–210) miljoner kronor, samt avkastning på 
förvaltningstillgångar om 435 (396) miljoner 
kronor. 

%
10

5

0
Justerad räntabilitet

Helår 20101)
Rullande tolv månader
okt 2010 – sept 20112)

%
80

40

60

20

0
2010–09–30 2011–09–30



Apoteket delårsrapport 9 januari–september 2011

I övriga finansiella poster föregående år  
ingick  även en realisationsvinst vid försäljning 
av apotek motsvarande 4 427 miljoner kronor. 
Räntebärande nettoskuld, exklusive pensions-
tillgångar, uppgick till –1 457 (4 330) miljoner 
kronor per den 30 september 2011. 

Hållbar utveckling 

Viktiga utmaningar för Apoteket under 
2011 är att utveckla branschens bästa kund-
erbjudande och uppfattas som branschens 
mest attraktiva arbetsgivare. Aktiviteter för 
att hantera utmaningarna tillsammans med 
insatser som förbättrar läkemedelsanvänd-
ningen är viktiga delar i årets hållbarhets-
arbete. Läs mer om Apotekets omfattande 
hållbarhetsarbete i Hållbarhetsredovisning 
2010.

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

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen per den 
30 september 2011 uppgick till 4 784 perso-
ner, vilket är en minskning med 1 063 per-
soner jämfört med motsvarande period fö-
regående år. Minsk ningen förklaras dels av 
att personal på de 615 apotek som avyttrats 
följt med till de nya ägarna, dels av att verk-
samheter har anpassats till koncernens nu-
varande 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 ledan-
de aktör måste nya affärs möjligheter ut-
vecklas.

Apoteket står inför flera upphandlingar  
gällande läkemedelsförsörjning, tillverkning 
och andra tjänster till landstingen. Om  
Apoteket förlorar avtal så innebär det mins-
kade intäkter och det krävs då omställning-
ar i verksamheten för att anpassa kostnads-
massan.

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 tids-
schema utgör en risk för lägre effektivitet 
och störningar för kunden. 

Finansiella risker
Apoteket har ett stort pensionsåtagande 
som tryggas i Apotekets Pensionsstiftelse. 
Om värdet på tillgångarna i pensions-
stiftelsen utvecklas negativt kan det med-
föra att Apoteket måste tillskjuta kapital för 
att säkra tryggandet av pensionsåtagandet.

Apotekets verksamhet är i begränsad om-
fattning utsatt för valuta-, ränte- och kredit-
risker.

För en fullständig redogörelse av de  
risker som påverkar koncernen hänvisas  
till årsredovisningen för 2010.

Vi är Hela Sveriges Apotek

Makeup är höstens stora 

sortimentssatsning i 

Apotekets butikskedja.
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MoDeRBolAGet 
Perioden januari – september

Nettoomsättningen för Apoteket AB (publ) 
uppgick under perioden till 11 537 (12 346) 
miljoner kronor. Rörelseresul tatet uppgick till  
404 (49) miljoner kronor. Personalkostnaderna 
uppgick för perioden till 1 079 miljoner kronor 
vilket var en minskning med 347 miljoner  
kronor. Minskningen förklaras huvudsakligen 
av en mottagen gottgörelse om 336 miljoner 
kronor från Apotekets Pensionsstiftelse.

Resultatet efter skatt uppgick till 296  
(4 824) miljoner kronor. Föregående års resul-
tat inkluderar en realisationsvinst på 4 775 mil-
joner kronor från försäljning av aktier i dotter-
bolag. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till –267 (101) miljoner kronor. Kassa-
flödet från  investeringsverksamheten uppgick 
till 5 697 (–186) miljoner kronor och utgör en 
minskning av kortfristig finansiell placering. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till –5 336 (–407) miljoner kronor och 
utgör huvudsakligen utdelning till staten.

Periodens kassaflöde uppgick till 94 (–492) 
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 3

2011-09-27

Salming flyttar in på Apoteket.

2011-09-23

Bästa Apoteketleverantörerna prisas på 
Fotografiska.

2011-09-21

Apoteket AB fortsätter sammanslagning 
av dosapotek.

2011-08-15

IT-kostnader tynger Apotekets resultat 
första halvåret 2011.

2011-07-26

Mobilt Apoteket tar hand om 38 000 
scouter i tältstad.

2011-07-12

Apoliva Solskydd innehåller inte OMC.

öVRiG iNFoRMAtioN

kommande rapporter 2011

Delårsrapport januari–december 2011 
15 februari 2012.

Årsstämma i Apoteket AB kommer att 
äga rum den 26 april 2012 i Stockholm.

Apotekets årsredovisningar finns  
tillgängliga på www.apoteket.se.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten 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 27 oktober 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
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GRANSkNiNGSRAPPoRt
Vi har utfört en översiktlig granskning av 
delårsrapporten för Apoteket AB (publ) 
per 30 september 2011 och den niomåna-
dersperiod som slutade per detta datum. 
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna delårsrapport i enlighet 
med IAS 34 och Bokföringsnämndens  
Allmänna Råd om frivillig delårsrapporte-
ring (BFNAR 2007:1). Vårt ansvar är att  
uttala en slutsats om denna delårsrapport 
grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning  
i enlighet med Standard för översiktlig 
granskning (SÖG) 2410 Översiktlig gransk-
ning 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 inrikt-
ning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International  
Standards on Auditing, ISA, och god revi-
sionssed i övrigt har. De granskningsåt-
gärder som vidtas vid en översiktlig gransk-
ning 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 ut  talade slutsatsen grundad på 
en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning 
har det inte kommit fram några omständig-
heter som ger oss anledning att anse att  
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upp-
rättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och BFNAR 2007:1 samt för moder-
bolagets del i enlighet med BFNAR 2007:1.

Stockholm den 27 oktober 2011

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall

Auktoriserad revisor
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FinAnSiellA rApporter i SAmmAndrAg

Koncernens rapport över totalresultat

mnkr not jul-sep 2011 jul-sep 2010 jan–sep 2011 jan–sep 2010 Helår 2010 

nettoomsättning 5 612 5 783 17 342 20 202 26 275

Övriga rörelseintäkter 20 2 57 5 16

Handelsvaror –4 487 –4 660 –13 974 –16 196 –21 086

Övriga externa kostnader –414 –481 –1 382 –1 413 –2 114

personalkostnader 2 –489 –513 –1 713 –2 148 –2 955

Avskrivningar och nedskrivningar –32 –73 –74 –158 – 330

rörelseresultat 210 58 256 292 –194

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

Finansnetto –7 10 20 17 31

Avkastning förvaltningstillgångar för  
pensionsåtagande

2 145 132 435 396 536

räntekostnad på pensionsåtagande 2 –72 –69 –216 –210 –279

Andelar i intresseföretags resultat 0 0 0 0 0

resultat före skatt 276 131 495 4 922 4 524

Skatt –61 –34 –132 – 125 –4

periodens resultat 215 97 363 4 797 4 520

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

Förändring omräkningsreserv 0 –4 0 –4 –2

totalresultat för perioden 215 93 363 4 793 4 516

periodens resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare 215 97 363 4 797 4 520

periodens totalresultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare 215 93 363 4 793 4 516

resultat per aktie, kr 1  229 554 2 074 27 411 25 829

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

Koncernens balansräKning i saMMandrag

mnkr not 30 september 2011 30 september 2010 31 december 2010

immateriella tillgångar 33 43 47

materiella anläggningstillgångar 587 517 412

Finansiella anläggningstillgångar 1 889 1 442 1 957

Varulager 1 291 1 041 1 069

Kundfordringar 2 932 3 030 3 207

Övriga kortfristiga fordringar 656 930 733

Kortfristiga placeringar – 5 909 5 923

likvida medel 443 171 189

summa tillgångar 7 831 13 083 13 537

eget kapital 2 628 7 942 7 665

långfristiga skulder 4 642 739 725

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 900 1 750 2 000

Övriga kortfristiga skulder 4 2 661 2 652 3 147

summa eget kapital och skulder 7 831 13 083 13 537
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Koncernens Kassaflödesanalys

mnkr jul-sep 2011 jul-sep 2010 jan–sep 2011 jan–sep 2010 Helår 2010 

löpande verksamhet

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 101 128 362 382 –102

Förändringar i rörelsekapital 96 –112 –286 –278 91

Kassaflöde från den löpande verksamheten 197 16 76 104 –11

investeringsverksamheten

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

investeringar i materiella anläggningstillgångar –66 – 63 –229 –138 –228

Förändring övriga fin. anläggningstillgångar – – – – 3

Sålda dotterbolag – – – 5 783 5 783

Förändring kortfristiga placeringar – –9 5 923 –5 909 –5 923

Kassaflöde från investeringsverksamheten –66 –72 5 692 –317 –424

finansieringsverksamheten

Förändring kortfristiga finansiella skulder 93 –60 –114 –10 230

Utbetald utdelning – – –5 400 –372 – 372

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 93 –60 –5 514 –382 –142

periodens kassaflöde 224 –116 254 –595 –577

likvida medel vid periodens början 219 287 189 766 766

likvida medel vid periodens slut 443  171  443 171 189

Koncernens förändringar i eget Kapital1)

mnkr 30 september 2011 30 september 2010 31 december 2010

eget kapital vid årets ingång 7 665 4 026 4 026

Utdelning –5 400 –8772) – 8772)

totalresultat för perioden 363 4 793 4 516

eget kapital vid periodens utgång 2 628 7 942 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.

Koncernens operativa Kassaflöde
mnkr juli-sep 2011 juli-sep 2010 jan-sep 2011 jan-sep 2010 Helår 2010

Kassaflöde från den löpande verksanmheten 197 16 76 104 -11

investeringar i immateriella tillgångar 0 0 -2 -53 -59

investeringar i materiella anläggningstillgångar -66 -63 -229 -138 -228

operativt kassaflöde 131 -47 -155 -87 -298
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Moderbolagets resultaträKning

mnkr not jul-sep 2011 jul-sep 2010 jan–sep 2011 jan–sep 2010 Helår 2010 

nettoomsättning 5 3 778 3 882 11 537 12 346 16 274

Övriga rörelseintäkter 20 3 56 5 15

Handelsvaror 5 –2 865 –2 980 –8 803 –9 572 – 12 557

Övriga externa kostnader 5 –382 –419 –1 255 –1 169 –1 851

personalkostnader –436 –432 –1 079 –1 426 –2 278

Avskrivningar och nedskrivningar –28 –70 –52 –135 –304

rörelseresultat 87 –16 404 49 –701

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

Finansnetto –9 12 15 19 32

resultat före bokslutsdispositioner och skatt 78 –4 419 4 843 4 360

Bokslutsdispositioner – – – – 367

Skatt –20 –2 –123 –19 25

periodens resultat 58 –6 296 4 824 4 752

Moderbolagets rapport över totalresultatet

mnkr jul-sep 2011 jul-sep 2010 jan–sep 2011 jan–sep 2010 Helår 2010

periodens resultat 58 -6 296 4 824 4 752

övrigt totalresultat

Förändring fond för verkligt värde – – – 0 –2

totalresultat för perioden 58 -6 296 4 824 4 750

Moderbolagets balansräKning

mnkr not 30 september 2011 30 september 2010 31 december 2010

immateriella tillgångar 23 29 28

materiella anläggningstillgångar 516 446 337

Finansiella anläggningstillgångar 18 21 18

Andelar i koncernföretag 335 338 335

långfristig fordran hos koncernföretag 82 72 82

Uppskjuten skattefordran 14 – 14

Varulager 1 058 808 839

Kundfordringar 1 815 1 868 1 856

Kortfristig fordran hos koncernföretag 469 272 566

Övriga kortfristiga fordringar 496 564 515

Kortfristiga placeringar – 5 909 5 923

likvida medel 274 153 180

summa tillgångar 5 100 10 480 10 693

eget kapital 753 5 941 5 857

obeskattade reserver 505 872 505

Övriga avsättningar 147 91 213

långfristiga skulder till koncernföretag 7 7 7

Övriga långfristiga skulder 47 65 61

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 900 1 750 2 000

Kortfristiga skulder till koncernföretag 17 67 71

Övriga kortfristiga skulder 1 724 1 687 1 979

summa eget kapital och skulder 5 100 10 480 10 693
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not 1 redovisningsprinciper 

Koncernen
väsentliga redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för perioden januari –september 2011 har, i likhet med årsbokslutet för 2010, upp rättats  
i enlighet med international Financial reporting Standards (iFrS) såsom de antagits av eU och den svenska  
Årsredovisningslagen.

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  
huvudgrupper, 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  
följer årsredovisningslagen och rekommendationen rFr 2 redo visning för juridiska personer från rådet för 
finansiell 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              2010 jan-sep              2010 Helår

Ursprungligt 
redovisat omföring

Justerat  
resultat

Ursprungligt  
redovisat omföring

Justerat   
resultat

personalkostnader –1 962 –186 –2 148 –2 698 –257 –2 955

rörelseresultat 478 -186 292 63 –257 –194

Avkastning förvaltningstillgångar för  
pensionåtagande 0 396 396 0 536 536

räntekostnad på pensions åtagande 0 –210 -210 0 –279 –279

Finansiella poster 4 444 186 4 630 4 461 257 4 718

resultat efter finansiella poster 4 922 0 4 922 4 524 0 4 524

resultat efter skatt 4 797 0 4 797 4 520 0 4 520

eget kapital 7 942 0 7 942 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  
pensionsåtagandet respektive förvaltningstillgångarna omklassificerats och redovisas inom finansnettot.  
intjänandet 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 
nettofordran/skuld. Justering för rörelseresultat och finansnetto har gjorts för år 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–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010

Vid periodens ingång 43 31 57 71 136 58 236 160

tillkommande avsättningar 2 9 13 15 0 – 15 24

Utnyttjat under perioden –4 –13 –34 – 43 –42 –28 –80 – 84

Återförda outnyttjade belopp 0 –9 –8 – –11 – –19 –9

vid periodens utgång 41 18 28 43 83 30 152 91

not 5 transaktioner med närstående
För moderbolaget avser 0,2 (0,3) procent av årets inköp och 3,4 (4,8) 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 september 2011 till 33 stycken 
och beloppet uppgick till cirka 67 miljoner kronor. löptid för borgensåtagandena varierar. Köparna av kluster-
bolagen åtar sig att lösa Apoteket AB:s borgensåtagande. om detta inte sker inom avtalad tid utgår en 
er sättning 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.

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 finansnetto plus finansiella kostnader 
i procent  av genomsnittligt sysselsatt kapital.

räntebärande nettofordran/skuld
Räntebärande skulder minskat med räntebärande 
tillgångar.

rörelsemarginal
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i  
procent av årets fakturering.

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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