
Apotek Produktion & Laboratorier AB

Års- och hållbarhets-
redovisning 2021



Innehåll
Om APL
Det här är APL ................................................................ 3
Vår historia ...................................................................... 4
Höjdpunkter 2021 ........................................................... 5
Vd-ord............................................................................. 6
Affärsmodell ................................................................... 9
Långsiktigt hållbar utveckling ........................................10
Produktområden och strategisk förflyttning 2021 .........13
Samhällsuppdraget 2021 ..............................................14
CDMO-affären 2021 ......................................................16
Beredningstjänster 2021 ...............................................17

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse ...................................................18
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer ...................... 22
Bolagsstyrningsrapport ................................................ 25
Styrelse ......................................................................... 29
Ledning ........................................................................ 30

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter ......................................................31
Noter ............................................................................. 39
Årsredovisningens undertecknande ............................ 50
Revisionsberättelse .......................................................51

Hållbarhet
Hållbarhetsstyrning ...................................................... 53
GRI-index ..................................................................... 54

Övrigt
Bestyrkanderapport ..................................................... 58
Ordlista ......................................................................... 59



OM APL

Sida 3  | Års- och hållbarhetsredovisning 2021

HÅLLBARHET ÖVRIGTFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNINGDet här är APL Vd-ord Affärsmodell Hållbart företag Omvärld och strategi

APL har tillverknings-
enheter i Umeå 
Stockholm, Göteborg 
och Malmö samt 
berednings tjänster 
på sjukhus i Västra 
Götalandsregionen.

Vi ska göra skillnad för patienter 
med särskilda behov 
■  Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är 
ett av Europas ledande företag inom utveckling 
och tillverkning av extemporeläkemedel och 
lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället 
och andra läkemedelsföretag för att skapa största 
möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra 
skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också 
en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science 
i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling 
och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem 
tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm 
och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och 
räddar liv.

506Medeltal 
anställda

Samhällsuppdraget
Utveckling och tillverkning 
av extemporeläkemedel och 
lagerberedningar till vården 
och apoteksmarknadens 
aktörer.

CDMO
Utveckling av läkemedel 

och analysmetoder, tillverk
ning av kliniskt prövnings
material samt kommersiell 

tillverkning.

Beredningstjänster
Produkter och tjänster 
till sjukhus.

Kvinnor
63 %

Män
37 %

Produktområden

Omsättning per 
produktområde
Miljoner kronor

Samhälls- 
uppdraget

Beredningstjänster

CDMO

793

453

257
Övrigt6
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OM APL

Vår historia
■  Alltsedan 1500-talet har svenska apotek tillverkat läkemedel. I början av 1970-talet 
förstatligades apoteksverksamheten i Sverige och Apoteksbolaget AB bildades. I detta bolag 
ingick Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) som fick i uppdrag att förse förskrivare 
och därmed patienter med extemporeläkemedel, det vill säga specialtillverkade läkemedel 
för individanpassad behandling. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden i juni 
2010 frikopplades APL från Apoteket AB. APL har under de senaste 30 åren även erbjudit 
CDMO-tjänster som kontraktstillverkare till Life Science-industrin.

2010. Apoteks
marknaden 

omregleras och 
APL blir ett eget 

bolag med statligt 
ägande

1522. Det första 
kända apoteket är 
Gustav Vasas 
slottsapotek

1923. APL:s 
föregångare
AKL grundas

1971. Apoteks
verksamheten 

förstatligas

1981. APL 
etablerar 

verksamhet 
i Umeå

1986. Tillväxt 
och etablering 
i Stockholm, 
Göteborg och 
Malmö

2011. Fortsatt 
tillstånd att bedriva 

extemporeapotek

2008. APL blir 
ett dotterbolag 

till Apoteket AB
2018–2019. 

Konsolidering av 
tillverkningen. 
(Pågår fortfa

rande)

2020. I april 
öppnade nya 

tillverkningslokaler 
i Göteborg,  
S:t Jörgen

Apoteks 
verksamhet har 
funnits i Sverige 
sedan slutet av 

1400talet

APL har de senaste 30 åren även erbjudit CDMOtjänster

Fram till 1970 gick apoteksprivilegier ofta i arv

Det här är APL Vd-ord Affärsmodell Hållbart företag Omvärld och strategi HÅLLBARHETFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNING ÖVRIGT
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Positiv 
utveckling av 
CDMO
Omsättningen för CDMO 

ökade med 11 pro
cent under 2021. 
Under året sig
nerade vi 14 nya 

utvecklingsuppdrag 
och vi ser en fortsatt 

god efterfrågan på dessa 
tjänster. Många tidigare 
kunder återkommer till oss 
med nya forskningsupp
drag – ett kvitto på att vi 
har hög kvalitet på våra 
leveranser. Under 2021 
har vi fortsatt arbeta med 
lönsamhet och effektivitet 
inom den löpande CDMO
verksamheten.

Nyckeltal Helår 2021 Helår 2020 Helår 2019
Nettoomsättning, mkr 1 509 1 448 1 298

Rörelseresultat, mkr 20 -41 -82

Resultat efter skatt, mkr 17 -44 -83

Kassaflöde, mkr 1 0 -1

Bruttovinstmarginal % 6 4 1

Soliditet % 39 36 24

Räntabilitet på eget kapital % 6% Negativt Negativt

Beslut om ny sterilavdelning
Som en del av det strategiska arbetet med vårt fastighets

utnyttjande beslutades i september 2021 att vi etablerar en 
ny avdelning för tillverkning av steril extempore i S:t Jörgen 
i Göteborg. Detta innebär att de äldre lokalerna i Backa kan 

lämnas och att all verksamhet i Göteborg bedrivs i S:t Jörgen. 
Den nya sterilavdelningen ska stå klar vid slutet av 2022.

Fortsatt fokus på 
samhällsuppdraget

Samhällsuppdraget med utveckling och 
tillverkning av extemporeläkemedel 
och lagerberedningar är grunden i vår 
verksamhet. Under året har vi fortsatt 
optimera vår portfölj och avvecklat vissa 

produkter som inte ingår i vårt uppdrag enligt 
tillhandahållande skyldigheten. Vi fortsätter också att 
se över prissättningen baserat på TLV:s justerade 
extemporetaxa från 2020. 

1509
20

Rörelseresultat

Nettoomsättning

Miljoner kronor
Avveckling av 
beredningstjänster
Under 2021 har vi avvecklat 
beredningstjänster på sjukhus, 
som utförts åt Region Halland och 
Västra Götalandsregionen. Allt 
enligt tidigare beslutad strategiplan. 
Beredningstjänsterna i Region Halland 
avslutades den 31 augusti 2021 och i 
Västra Götaland avslutades de den 28 
februari 2022.

Vi får uppdrag kring 
beredskap
Utredningen om hälso och sjukvårdens beredskap har 
belyst i vilken utsträckning APL kan spela en roll i Sveriges 

framtida beredskap vid kriser. Utredningens slut
betänkande presenterades i februari 2022 och 
inkluderas nu i möjliga scenarier beträffande 
kapacitet, teknikområden och logistik.

Positivt resultat
APL uppvisar ett positivt 
rörelseresultat för 2021 
om 20 miljoner kronor. 

Justering av extempore
taxan samt statlig ersättning 

för samhällsuppdraget ligger 
till grund för denna positiva 
utveckling.

Höjdpunkter 2021

OM APLOM APL

Utveckling 2021
• Nya extemporeläkemedel: 60 st 
• Hållbarhetsbedömningar: 65 st 
• Nya stabilitetsstudier: 25 st 

Det här är APL Vd-ord Affärsmodell Hållbart företag Omvärld och strategi HÅLLBARHETFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNING ÖVRIGT
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■  APL:s förändringsresa fortsätter. Vi utvecklar 
vår verksamhet med ett tydligt mål i sikte och har 
under 2021 tagit flera steg mot att bli ett hållbart 
och modernt tillverkande läkemedelsföretag, med 
utgångspunkt i det unika samhällsuppdrag vi har 
och vårt historiska arv som kunniga och skickliga 
farmaceuter. Vi fortsätter bygga APL för framtiden.

Erik Haeffler, vd

Samhällsuppdraget 
är grunden i allt vi gör

OM APL Det här är APL Vd-ord Affärsmodell Hållbart företag Omvärld och strategi HÅLLBARHETFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNING ÖVRIGT
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I de fall kommersiella aktörer inte kan tillhandahålla rätt läke
medel tjänar vi som bryggan mellan patienter med särskilda 
behov och läkemedelsmarknaden. Vårt uppdrag från ägaren, 
staten, är att utveckla, tillverka och tillhandahålla extempore
läkemedel och lagerberedningar för att i största möjliga mån 
ge patienter med särskilda behov samma livskvalitet som alla 
andra patienter. Detta samhällsuppdrag är grunden i allt vi är, 
gör och står för.

Vision och mission
För att skapa tydlighet och engagemang kring uppdraget har 
vi fastlagt vår vision; ”Vi ska göra skillnad för patienter med 
särskilda behov” samt vår mission; ”Vi utvecklar och tillverkar 
extemporeläkemedel och särläkemedel på uppdrag av 
samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största 
möjliga patientnytta”.  
 
Med detta som bas har vi satt upp följande  
långsiktiga mål:
• Vi ska vara en hållbar och effektiv leverantör av 

extempore läkemedel och lagerberedningar.
• Vi ska vara konkurrenskraftiga och lönsamma inom 

CDMO.
• Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att attrahera, 

utveckla och behålla rätt medarbetare.
Målsättningen är att öka effektiviteten i hur vi levererar vårt 
samhällsuppdrag. Utöver detta driver vi vår CDMOaffär. 
Lönsamhet inom CDMO gör att vi kan säkerställa resurser 
och kompetens till samhällsuppdraget och är därför ett viktigt 
komplement till det.  

Grunden för vår förmåga att leverera vårt uppdrag är våra 
medarbetares kompetens, erfarenhet och motivation. Att 
vara en attraktiv arbetsgivare är ett viktigt strategiskt mål. Vi 
strävar efter en transparent och effektiv medarbetarutveck
ling baserad på tydliga värderingar och ledarkriterier.  

Verksamhetsstyrning för att nå målen
Vi har en utvecklad verksamhetsstyrningsmodell för att stötta 
arbetet med de långsiktiga målen. Denna modell har varit 
på plats sedan 2020. Det finns en röd tråd från visionen hela 
vägen ner till nyckeltal och måluppföljning. Vi arbetar med de 
långsiktiga målen med hjälp av operativa nyckeltal likväl som 
aktiviteter inom definierade strategiska förbättringsområden. 

De strategiska förbättringsområdena för 
2021–2026 är följande: 
• Förenkla tillverkning och kvalitetskontroll
• Öka lönsamheten inom samhällsuppdraget
• Åtgärda underhålls och investeringsbehov
• Efterleva gällande regelverk
• Bidra till de globala hållbarhetsmålen
• Renodla och öka lönsamheten i CDMOaffären
• Bygga kompetens och utnyttja befintlig kapacitet
• Avveckla beredningstjänsterna
• Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö
• Engagerade medarbetare

Viktig roll i kriser
Under pågående pandemi har det varit tydligt att vi kan spela 
en viktig roll i kriser. Tack vare erfarna medarbetare, bred 
kompetens och en lång tradition inom extemporetillverkning 
har vi under pandemin stöttat framför allt intensivvården 
genom att snabbt möta nya behov och utveckla och skala 
upp tillverkningen av läkemedel som det rått brist på. I utred
ningen om hälso och sjukvårdens beredskap har regeringen 
gett ett tilläggsdirektiv att utreda i vilken utsträckning APL 
kan spela en roll i Sveriges framtida beredskap vid kriser. 
Utredningens slutbetänkande presenterades i februari 2022 
och inkluderas nu i möjliga scenarier beträffande kapacitet, 
teknikområden och logistik.

Etablering av ny avdelning för steril 
extempore tillverkning i Göteborg
Under året togs beslut om att etablera en ny avdelning för 
steril extemporetillverkning i Göteborg. Projektet löper under 
hela 2022 och innebär att verksamheten i Göteborg kan kon
solideras från två enheter till den tillverkningsenhet som togs 
i bruk för ickesteril extemporetillverkning 2020. Investeringen 
uppgår till 55 miljoner kronor.

Under året har även flytt av maskinella lagerberedningar 
från Stockholm till Malmö pågått. Detta projekt färdigställs 
under första halvåret 2022 och ger ytterligare effektiviserings
vinster för tillverkningsverksamheten. Även konsolidering av 
kvalitetskontroll har genomförts i syfte att uppnå synergier. 

Vi har under året investerat totalt 57 miljoner kronor, där 
merparten av investeringarna består av flytt av maskinella 
lagerberedningar från Stockholm till Malmö och uppbyggnad 
av ett sterilt renrum i S:t Jörgen, Göteborg.

Grunden för vår förmåga att 
lösa vårt uppdrag är våra 
medarbetares kompetens, 
erfarenhet och motivation.

OM APLOM APL Det här är APL Vd-ord Affärsmodell Hållbart företag Omvärld och strategi HÅLLBARHETFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNING ÖVRIGT
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Avveckling av beredningsenheter
2020 presenterade vi, som en del av strategin, att verksam
heten med beredningstjänster på sjukhus i vissa regioner ska 
avvecklas. Under året har detta arbete fortskridit enligt plan. 
31 augusti 2021 överlämnades beredningsenheterna i Halland 
till regionen och 28 februari 2022 överlämnades berednings
enheterna i Västra Götalandsregionen i regionens regi.

Resultat och finansiell ställning
APL levererar ett positivt rörelseresultat 2021. Bakom förbätt
ringen ligger bland annat TLV:s beslut om ny extemporetaxa 
2020, samt prisjusteringar på ett antal lagerberedningar som 
vi tillverkar. Vi har också arbetat aktivt med att förbättra vår 
portfölj av övriga produkter samt effektivisera försörjningsked
jan. Detta arbete kommer att fortsätta. 

Ägaren beslöt 2020 att APL från och med 2021 ska erhålla 
en årlig statlig ersättning för att täcka underskottet i samhälls
uppdraget. Under 2021 har denna ersättning uppgått till 40 
miljoner kronor. Trots detta, och trots de prisjusteringar som 
TLV beslutat om, ger samhällsuppdraget ett underskott under 
rådande förutsättningar. Detta måste vi kompensera för 
genom positivt bidrag på övriga delar av verksamheten.

 Vid förändringarna i TLV:s extemporetaxa beslutades 
att en förnyad översyn av taxan ska ske under 2022. Vi 
kommer att arbeta nära TLV och i dialog med ägaren i denna 
översyn. Fortsatt gäller att vi har ett stort investeringsbehov 
som behöver finansieras, vilket kräver att verksamheten kan 
drivas med överskott. 

Långsiktigt hållbarhetsarbete
Vi ska leverera vårt samhällsuppdrag och övriga produkter 
och tjänster till nytta för kunder och ägare. Detta ska vi göra 
på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Vi gör det genom att
• fokusera på att åstadkomma skillnad för patienter med 

särskilda behov
• ge högsta prioritet till säkerhet, hälsa och miljö
• utveckla ett riskbaserat kvalitetsstyrningssystem som 

följer de regelverk som gäller för vår verksamhet
• leverera våra produkter i tid i enlighet med de krav våra 

kunder ställer
• arbeta med att effektivisera verksamheten för att minimera 

kostnaden för skattebetalarna.

Som statligt bolag följer vi också ägarens anvisning med 
avseende på FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsinitiativ 
Global Compact.  

Under 2021 har vi genomfört en fördjupad analys av 
verksamhetens påverkan på de globala målen och vårt 
bidrag till att de uppfylls. Under 2022 omvandlas detta till mer 
specifika och mätbara mål som ska tydliggöra vårt arbete för 
en långsiktigt hållbar utveckling. 

Förbättrad leveransförmåga
Vi har liksom de flesta företag påverkats av den pågående 
pandemin under 2020 och 2021. Genom att tidigt vidta 
åtgärder för att begränsa smittspridning bland våra med
arbetare och säkerställa leverans av kritiska råvaror och 
förnödenheter har vi lyckats behålla vår leveransförmåga – till 
och med förbättra den. Årets resultat visar att vi är på rätt väg 
med en fortsatt förbättring av vår servicegrad jämfört med 
föregående år.

Under de senaste åren har det blivit än mer tydligt 
vilken viktig roll APL spelar i samhället. Tack vare erfarna 
medarbetare, bred kompetens och en lång tradition inom 
extemporetillverkning har vi stöttat hälso och sjukvården 
genom att snabbt möta nya behov och utveckla nya bered
ningar där behov har funnits. Vi fortsätter vår resa mot våra 
långsiktiga mål: att vara en hållbar och effektiv leverantör 
av extemporeläkemedel och lagerberedningar, att vara 
konkurrenskraftiga och lönsamma inom CDMO samt att vara 
en attraktiv arbetsgivare.

OM APL Det här är APL Vd-ord Affärsmodell Hållbart företag Omvärld och strategi HÅLLBARHETFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNING ÖVRIGT
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Affärsmodell
■  APL är ett statligt ägt bolag med 
ett samhällsuppdrag på den svenska 
läkemedelsmarknaden. Samhällsuppdraget är 
grunden i allt vi är, gör och står för. Genom vår 
ägaranvisning har vi fått i uppdrag att utveckla, 
tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel 
och lagerberedningar för att i största möjliga 
mån ge patienter med särskilda behov samma 
livskvalitet som andra patienter. 

Vi tillverkar extemporeläkemedel och tillhandahåller tjänster till 
andra läkemedelsföretag. Vi fokuserar på särläkemedel och små 
volymer där vi har en unik kompetens som vi utvecklat i vårt sam
hällsuppdrag. 

Vår verksamhetsstyrning ger oss, tillsammans med vår organisa
tion och verksamhetsstrategi, förutsättningar att bedriva vår affär så 
effektivt som möjligt. 

Vi har ett uttalat fokus på effektivitet och ständiga förbättringar 
och vår affärsmodell bygger på hållbart företagande. Det innebär 
att vi med vår verksamhet skapar värde för våra intressenter och 
bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har nära samarbete 
med specialister, regioner och myndigheter för att säkerställa att vi 
utvecklar våra kompetenser och förmågor för att på bästa sätt kunna 
leverera vårt samhällsuppdrag till största nytta för våra intressenter. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ytterligare ett exempel och en 
förutsättning för en patientsäker och effektiv leverans. 

Det är därför vi behöver en långsiktigt hållbar affärsmodell, som 
säkerställer en effektiv leverans av samhällsuppdraget och som gör 
att vår verksamhet lever upp till de krav våra ägare ställer på oss. 

Effektivitet. Vi skapar 
patient- och kundvärde på 

ett hållbart och långsiktigt sätt. 
Vi genomför alltid vårt arbete så 
effektivt och konkurrenskraftigt 
som möjligt – alltid med patien-
tens bästa i fokus.

Affärsetik. Allt vi företar 
oss ska präglas av god 

etik. Alla medarbetare förstår 
att vi har ett ansvarsfullt 
uppdrag och att det är viktigt 
att vi har ett respektfullt 
förhållningssätt gentemot 
varandra, vår ägare, kunder, 
leverantörer, omvärlden och 
mot företaget.

Kompetens. Våra med-
arbetares engagemang, 

kompetens och erfarenhet 
skapar värde åt våra kunder. Vi 
är en attraktiv arbetsgivare som 
prioriterar arbetet med att skapa 
en trygg och säker arbetsmiljö. 

Kvalitet. Vårt kvalitets-
ledningssystem säker-

ställer att vi uppfyller myn-
dighetskrav för utveckling, 
tillverkning och distribution 
av läkemedel. Vi arbetar 
ständigt med att förenkla och 
förbättra vår tillverkning och 
kvalitetskontroll.

Hållbarhet. Vi arbetar för att 
hela tiden bidra till en bättre 

hälsa, en god miljö, en sund 
ekonomi och ett hållbart sam-
hälle. Vi arbetar långsiktigt med 
att utveckla verksamheten för 
framtiden och vårt hållbarhets-
arbete omfattar miljö, socialt 
ansvar och ekonomi. En av 
hörnstenarna i detta arbete är 
vårt engagemang i arbetet med 
Agenda 2030.

Transparens. Vi delar med oss 
av relevant information kontinu-

erligt för att öka förståelsen för vår 
verksamhet och fattade beslut. Vi 
tvekar aldrig inför öppenhet och 
ärlighet, även om informationen 
kräver mod att delge. 

OM APL Det här är APL Vd-ord Affärsmodell Hållbart företag Omvärld och strategi HÅLLBARHETFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNING ÖVRIGT
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Långsiktigt 
hållbar 
utveckling
■  Hållbart företagande är en självklarhet för 
oss och en integrerad del av vår strategiska 
plan och verksamhetsstyrning. Vi tar ansvar 
för hela flödet och för nästa generation. Vi 
har under 2021 kompletterat vår strategi 
och har nu fokus på områden där vi ser att 
vi verkligen kan bidra till Agenda 2030 och 
de globala målen för hållbar utveckling samt 
regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

OM APL Det här är APL Vd-ord Affärsmodell Hållbart företag Omvärld och strategi HÅLLBARHETFINANSIELLA RAPPORTERÅRSREDOVISNING ÖVRIGT



Vi ska leverera vårt samhällsuppdrag och övriga produkter 
och tjänster till nytta för kunder och ägare och vi ska göra det 
på ett långsiktigt hållbart sätt.  

Vi gör det genom att: 
• fokusera på att åstadkomma skillnad för patienter med 

särskilda behov 
• ge högsta prioritet till säkerhet, hälsa och miljö
• utveckla ett riskbaserat kvalitetsstyrningssystem som 

följer de regelverk som gäller för vår verksamhet
• leverera våra produkter i tid i enlighet med de krav våra 

kunder ställer
• arbeta med att effektivisera verksamheten för att minimera 

kostnaden för skattebetalarna.
Enligt styrelsebeslut den 17 juni 2021 integrerade vi 

hållbarhet i våra övergripande mål: Vi ska vara en hållbar och 
effektiv leverantör av extemporeläkemedel och lagerbered
ningar. 

Vi har utifrån vad som efterfrågas av ägaren, tillsynsmyn
digheter, kunder och andra intressenter gjort en översyn av 
våra GRIindikatorer, dessa kommer att redovisas 2022 för 
verksamhetsåret 2021. Vi har under 2021 implementerat ett 
nytt system, Position Green, för att med start 2022 samla in, 
analysera och rapportera hållbarhetsdata på ett effektivt och 
kvalitetssäkert sätt.

Som statligt bolag följer vi ägarens anvisning avseende de 
tio principerna i FN:s Global Compact samt Agenda 2030. 
Vi har under perioden gjort en väsentlighetsanalys för att 
identifiera vilka hållbarhetsfrågor som har störst betydelse 
för våra externa och interna intressenter och därmed också 
identifierat vilka hållbarhetsfrågor vi har störst möjlighet att 
påverka. Vi har också fortlöpande dialog med våra viktigaste 
intressenter som påverkar eller påverkas av vårt hållbarhets
arbete. 

Utifrån det har vi prioriterat arbetet inom följande hållbarhets
områden: 
• Minska koldioxidutsläppen.
• Säkerställa att våra leverantörer uppfyller vår uppförande

kod, Supplier Code of Conduct.
• Minska vår energiförbrukning.
• Minska mängden avfall.
• Minska vattenanvändningen.
• Öka jämställdheten.

God hälsa och välbefinnande
Vårt samhällsuppdrag är att utveckla, tillverka 
och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt 
och kvalitetssäkrat sortiment av extempore
läkemedel och lagerberedningar. APL bidrar till 

god hälsa och välbefinnande genom nära samarbete med 
specialistläkare, förskrivare och myndigheter, så att patienter 
med särskilda behov ska få tillgång till individanpassade 
läkemedel.

Rent vatten och sanitet
Renat vatten är en viktig insatsvara i våra 
processer för produktion och rengöring. Vatten 
är en resursfråga vi måste ta väl hand om. Vi har 
nu identifierat behov av åtgärder som översyn av 

rengöringsmetoder och rengöringsmedel samt 
vattenförbrukning.

Hållbar energi för alla samt  
Bekämpa klimatförändringar

Minskad förbrukning av energi samt 
utsläpp av koldioxid är vår främsta 
utmaning. Uppdatering av tidigare 
energikartläggningar har påbörjats 

och vi ser behov av att prioritera investeringar som kan ge 
energibesparingar. Utredning gällande EU:s kommande krav 

på redovisning av hållbara investeringar (taxonomiförord
ningen), som anses vara miljömässigt hållbara (hänsyn till 
begränsning av klimatförändringarna samt anpassning till 
klimatförändringarna) har gjorts. APL omfattas inte av 
kriterierna för stort företag av allmänt intresse (Revisorslagen 
2001:883, 2 § 9) och vi kommer inte rapportera enligt 
taxonomin 2021. APL har även tagit fram ett första 
klimatbokslut som visar förbättringar vi kan göra avseende 
direkta och indirekta utsläpp. Under året har en medarbetar 
 undersökning avseende våra resvanor till och från arbetet 
genomförts i samarbete med Malmö Universitet som en del 
av ett innovationsprojekt. Resultatet från undersökningen 
kommer att ingå i beslutsunderlag för investeringar avseende 
miljöförbättringar som till exempel system för elbilsladdning. 
Vidare har vi tillsammans med Malmö Universitet tagit fram 
ett förslag på handlingsplan för att uppnå klimatneutral 
arbetspendling till 2030 – där ett steg är ett levande 
informationssystem för att öka miljömedvetenhet i företagets 
kultur. Vi ser även fortsatt nedgång av utsläpp från 
tjänsteresor på grund av coronapandemin och digitalisering.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt

Vi fortsätter att arbeta proaktivt med säkerhet, 
hälsa och miljö (SHM) där vi ser en ökad 
inrapportering av observationer i förhållande till 
avvikelser. För att öka kompetensen inom SHM 

har riktade utbildningsinsatser inom grundläggande 
arbetsmiljö, rehabilitering samt organisatorisk och social 
arbetsmiljö pågått under året. De genomförda insatserna 
inom IT har förbättrat våra medarbetares upplevelse av 
ITmiljön, vilket har förbättrat vår psykosociala 
arbetssituation. En del av vår digitala resa handlar om att 
digitalisera vår onboardingprocess. Vår nya plattform 
Kompetensportalen möjliggör digitala utbildningar och 
medarbetarsamtal. 
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Vår medarbetarundersökning Attractiva indikerade 
att diskriminering förekommit eller upplevelsen av 
densamma. APL har nolltolerans för kränkande behandling, 
 diskriminering och mobbing. Ett steg i att motverka uppkom
sten av densamma var att utbilda våra ledare genom att vi 
på vår årliga ledarkonferens fokuserade på våra värderingar 
och hur vi kan förstärka de goda beteendena. Vi har även 
uppdaterat vår uppförandekod och uppgraderat vår visselblå
sarfunktion för all typ av rapportering.

Hållbar konsumtion och produktion
Resurshushållning blir allt viktigare då inga 
resurser är oändliga eller kostnadsfria. Våra 
olika avdelningar har påbörjat ett arbete med 
bland annat översyn av satsstorlekar, minska 

avfallet från våra processer, optimera inköpsmängder av 
insatsvaror och få ökad medvetenhet vid produkt och 
processutveckling. Vi har under året kartlagt och fastställt vår 
avfallsprocess och tecknat nya avtal med våra 
avfallsentreprenörer och i samband med detta minskat 
antalet entreprenörer. På respektive tillverkningsenhet ska 
avfallsprocessen implementeras tillsammans med lokal 
entreprenör. Detta arbete har påbörjats och fortsätter under 
2022.

Vi har under perioden gjort en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka 
hållbarhetsfrågor som har störst betydelse för våra externa och interna 
intressenter och därmed också identifierat vilka hållbarhetsfrågor vi har 
störst möjlighet att påverka.
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■  Under året har vi fortsatt arbetet med att 
renodla och effektivisera verksamheten i 
enlighet med vår strategi. Fokus är utveckling 
och tillverkning av extemporeläkemedel 
och lagerberedningar, med CDMO som ett 
viktigt komplement till samhällsuppdraget. 
För att vi ska nå långsiktig framgång krävs 
en växelverkan mellan de två affärerna som 
gör att vi kan utveckla vår kompetens, våra 
resurser och vårt ekonomiska resultat. Det 
strategiska arbetet fortsätter under 2022 i 
syfte att fortsatt förbättra vår lönsamhet och 
säkerställa en långsiktigt hållbar och effektiv 
produktionsverksamhet.

Produktområden 
och strategisk 
förflyttning 2021
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■  APL:s samhällsuppdrag är att utveckla, 
tillverka och tillhandahålla ett medicinskt 
ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment 
av extemporeläkemedel och lagerberedningar 
för patienter med särskilda behov – om 
godkända läkemedel inte kan användas. 
Detta är grunden i vår verksamhet.

Strategisk förflyttning 
Vi har ett sortiment på cirka 2 000 extemporeläkemedel. 
Varje år tillkommer en del nya produkter och några avveck
las. Som en konsekvens av pandemin förändrades efter
frågan på många av våra produkter under 2020, men under 
2021 har vår verksamhet gått tillbaka till det normala och vi 
har inte påverkats av pandemin i samma utsträckning. Vi har 
däremot under årets gång fortsatt arbetet med att renodla 
och effektivisera verksamheten enligt vår strategi. Fokus är 
tillverkning av extemporeläkemedel och lagerberedningar, 
medan CDMO är ett viktigt komplement till samhälls
uppdraget. För att vi ska nå långsiktig framgång krävs en 
växelverkan mellan de två affärerna som gör att vi kan 
utveckla vår kompetens, våra resurser och vårt ekonomiska 
resultat.  

Vi har rationaliserat vår portfölj och avvecklat olönsamma 
produkter som inte ingår i vårt uppdrag enligt ägardirektivet. 
Vi har också sett över prissättningen och våra effektivise
ringsmöjligheter. 

Vi har ett fortsatt behov av återinvesteringar i våra lokaler 
och utrustningar. Behovet har byggts upp under lång tid på 
grund av en för låg investeringsnivå. Under 2020 påbörjades 
arbetet med att åtgärda investeringsbehovet och det arbetet 
har fortlöpt under 2021.

Framtiden 
Vi arbetar enligt den nya verksamhetsstrategin, med effek
tivisering av arbetsprocesser, digitalisering av system och 
återinvesteringar i teknik. Vi fortsätter också att rationalisera 
vår produktportfölj, se över prissättningar och arbeta med 
produktivitetsförbättringar för att minska våra kostnader.

I februari 2022 presenterades slutbetänkandet En 
förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, 
Utredningen föreslår bland annat att APL bör kunna upprätt
hålla verksamheten i fredstida kriser och krig.

Jamal Feghhi
Enhetschef Samhällsuppdraget

Samhällsuppdraget 2021
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Samhällsuppdraget påverkas av en rad faktorer, såsom trender, 
utmaningar samt krav från ägare och kunder. Vi redogör för de främsta: 

• Tillhandahållandeskyldigheten. Tillverkningen av 
extemporeläkemedel får inte konkurrera med läkemedels
industrin, men APL:s verksamhet är likväl beroende av 
vad som händer på den konkurrensutsatta marknaden. I 
de fall det blir restnoteringar på godkända läkemedel kan 
vi gå in och stödtillverka dem, vilket till exempel skedde 
under pandemin 2020. Om efterfrågan minskar för en viss 
produkt på den konkurrensutsatta marknaden är det APL:s 
skyldighet att fortsätta att tillhandahålla produkten, i det 
fall behovet finns och läkemedlet förskrivs. Marknaden för 
extemporeläkemedel är dock stabil och kontakten med 
läkemedelsindustrin och sjukvården kring förändringar i 
produktionen är god.

• Läkemedelstillgången. Vår produkt och sortimentsmix 
gör att vi hanterar en stor variation av råvaror. Vi kon
kurrerar om dessa råvaror på en global marknad. Detta 
blir extra tydligt under särskilda samhällsförhållanden, 
exempelvis under en global pandemi. Genom strategiskt 
arbete säkrar vi dock tillgången till råvaror för att undvika 
bristsituationer. Tack vare vårt viktiga samhällsuppdrag 
kan vi få högre prioritet hos många av våra leverantörer.

• Ny finansieringsmodell. Från och med 2021 har APL 

fått en årlig statlig ersättning. Ersättningen regleras enligt 
förordningen SFS 2020:1010.

• Särredovisning. En särredovisning av samhällsuppdraget 
visar att uppdraget går med 70 miljoner kronor i underskott 
för året trots en justering av extemporetaxan. Underskottet 
kompenserades med statlig ersättning om 40 MSEK, 
vilket således inte täckte nettokostnaden för att fullgöra 
skyldigheterna i samband med uppdraget.

• Digitalisering. Ett digitalt beställningssystem ger oss 
bättre möjligheter att kommunicera med kunderna. Vi kan 
tillgängliggöra det mesta av den information som kunderna 
behöver för att snabbt kunna lägga in en beställning, 
exempelvis status på lagersaldo, hållbarhetstid, ledtid och 
förvaringssätt. Digitaliseringen ger också fördelar internt 
i form av minskad administration och säkrare processer. 
APL har inlett ett intensifierat arbete med utvecklingen av 
digitala lösningar fram till 2026. 

• Kunskapsbrist. Vi märker att många förskrivare inte 
känner till extemporeläkemedel eller har bristande kän
nedom om när och hur man ska förskriva det. Vi arbetar 
därför aktivt med att öka kunskapen om samhällsuppdra
get och målet om en likvärdig vård för alla i Sverige.
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■  Vi har lång erfarenhet och en unik 
kompetens när det gäller individanpassade 
läkemedel och tillverkning i mindre serier. Vi 
erbjuder tjänster inom hela värdekedjan för 
läkemedel, från tidig klinisk utvecklingsfas 
till kommersiell tillverkning av registrerade 
läkemedel. Utvecklingsuppdrag och 
kontraktstillverkning bedrivs inom de flesta 
beredningsformer med undantag av tabletter, 
och omfattar till exempel upphandling av aktiv 
läkemedelssubstans, formuleringsutveckling, 
analysutveckling, tillverkning, kvalitetskontroll 
och frisläppning till marknad.

Strategisk inriktning 
Ett av våra långsiktiga verksamhetsmål handlar om tjäns
terna vi levererar inom Life Sciencesektorn. Vi ska vara 
konkurrenskraftiga och lönsamma inom CDMO med fokus på 
särläkemedel (orphan drugs) och andra nischprodukter.

Syftet med CDMOaffären är att bygga en lönsam affär 
som delfinansierar vår kärnverksamhet – samhällsuppdraget. 
Vi utnyttjar ledig kapacitet på maskiner och utrustning, och 
blir på samma gång en mer attraktiv arbetsgivare, som kan 
behålla och utveckla medarbetarna så att de har den nyckel
kompetens som behövs för att leverera samhällsuppdraget. 

Under de senaste åren har uppdragen anpassats för att 
bättre stämma överens med verksamhetsstrategin. Vi vill öka 
andelen särläkemedel och nischprodukter och fokusera på 
större och färre affärer för att driva tillväxt och lönsamhet. 

Avtalet för flera kontraktsprodukter har sagts upp, då de 
av olika anledningar inte varit lönsamma eller i linje med 
strategin. Vi har omförhandlat avtal på ett antal kontraktspro
dukter och förbättrat marginalerna.

Omsättningen för CDMO ökade med 11 procent under 
2021 och vi har under året signerat 14 nya utvecklings
uppdrag. Totalt har vi idag 30 pågående uppdrag. Många tidi
gare kunder återkommer till oss med nya forsknings uppdrag, 
ett kvitto på att vi har hög kvalitet på våra leveranser. Det 
visar hur viktigt det är att hela organisationen är effektiv, agil 
och affärsmässig. 

Framtiden 
Kontraktstillverkning av läkemedel i mindre serier är ett 
segment där efterfrågan ökar och där det finns goda expan
sionsmöjligheter för oss. Cirka 90 procent av våra kunder är 
svenska företag. Det finns således en potential för APL att 
också bli mer aktivt på den europeiska marknaden. Vi ska 
stärka vår position i vår nisch. Det gör vi genom att satsa på 
medicinskt viktiga produkter i små volymer som passar vår 
kapacitet. Målet är att växa successivt, så länge det stärker 
samhällsuppdraget.

CDMO-affären 2021
CDMO-affären påverkas av yttre 
faktorer, såsom trender och nya 
krav. Vi redogör för de främsta:

• Stramare regelverk. Kostnaderna ökar när det ställs nya 
regulatoriska krav, exempelvis på spårbarhet av läkemedel 
och rengöringsvalideringar i multiproduktionsanläggningar. 
Vi möter kostnadsökningarna med ökad effektivisering och 
anpassad prissättning. 

• Fortsatt konsolidering av marknaden. En tydlig trend i 
Life Sciencebranschen är att flera mellanstora företag 
köps upp av större. Marknaden består nu i allt större 
utsträckning av stora aktörer och mindre, nischade, före
tag. APL hör till den senare kategorin, och är inte direkt 
påverkat av utvecklingen. 

• Ökad outsourcing. Allt fler av de globala läkemedels och 
biotechföretag outsourcar delar av sin verksamhet. Det 
har fått CDMOmarknaden att växa, en trend som väntas 
fortsätta. 

• Högkonjunkturen. De senaste årens högkonjunktur har 
drivit på utvecklingen inom Life Science. Tillgången på 
kapital har gjort det relativt enkelt att få finansiering till 
läkemedelsforskning, vilket har påverkat vår CDMOaffär 
positivt. I gengäld kan en kommande lågkonjunktur göra 
att mindre tillgängligt kapital får en negativ effekt på 
mängden projekt. 

Ulf Skough
Enhetschef CDMO
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■  Sedan apoteksomregleringen 2010 har 
många regioner gjort externa upphandlingar 
för sina beredningstjänster. Vi har sedan 
2012 ansvarat för tillverkningen av 
extemporeberedningar åt Region Halland 
och Västra Götalandsregionen med 
beredningsenheter på Varbergs sjukhus, 
Skaraborgs sjukhus, Uddevalla sjukhus, Östra 
sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Södra Älvsborgs sjukhus. 

Under 2020 inledde APL arbetet med att avveckla 
samarbetet med regionerna, då båda två har beslutat att 
driva verksamheten i egen regi framöver. Region Halland 
valde att anställa samtliga i APL:s personal som ville 
fortsätta arbeta kvar på beredningsenheten, medan Västra 
Götalandsregionen beslutade om en personalövergång där 
samtliga anställda fick möjlighet att själva välja om de ville gå 
över till regionen.

Avtalet för Halland upphörde under augusti 2021 och 
för Västra Götaland avslutades det den 28 februari 2022. 
Övergången har skett utan avbrott för den dagliga verksam
heten. 

För att minimera risken för ökade kostnader och leverans
påverkan i samband med avvecklingen av avtalen, startades 
gemensamma projekt tillsammans med regionerna där vi 
bland annat lånade ut vår personal. I projekten har vi hjälpt 
till med att säkra upp så att kvalitetssystem, rutiner och 
ITsystem finns på plats vid övertagandet, samt sett till så att 
personalen fått utbildning och läst de instruktioner som gäller 
efter övergången. Detta för att se till att alla regler och krav 

uppfyllts, leveranser upprätthållits och patientsäkerheten 
inte äventyrats. Målet är att patienterna inte ska märka av 
överföringen av verksamheten från APL till regionerna. 

Jamal Feghhi
Enhetschef 
Beredningstjänster

Beredningstjänster 2021
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten 
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) är ett svenskt 
aktiebolag med säte i Stockholm. Svenska staten äger 
samtliga aktier i APL. Aktiekapitalet i APL uppgår till 
10 000 000 kronor fördelat på 10 000 aktier, var och en med 
ett kvotvärde om 1 000 kronor. Äganderollen utövas av 
Socialdepartementet, se bolagsstyrningsrapporten på sidan 
25.

APL har ett viktigt samhällsuppdrag att utveckla, tillverka 
och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar 
till patienter med särskilda behov. APL är en av Europas 
största tillverkare av extemporeläkemedel och en etablerad 
kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och 
partner för tjänster och produkter till apotek och regioner. 
Vi har resurser för utveckling, tillverkning och analys av 
läkemedel. 

APL bedriver värdeskapande verksamhet i olika segment 
vilka organiseras i tre produktområden; Samhällsuppdraget, 
CDMO och Beredningstjänst för regioner. 

Verksamheten bedrivs vid fem tillverkningsenheter. Umeå, 
Stockholm, Backa Göteborg, St Jörgen Göteborg och Malmö 
samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. Under 
2020 beslöt regionerna Halland och Västra Götaland att ta 
över de beredningstjänster som vi utför åt dem i egen regi. 
Vårt avtal med region Halland avslutades i augusti 2021 och 
avtalet med Västra Götaland i februari 2022.

Strategin är att vara ledande tillverkare av extempore
läkemedel och lagerberedningar i Sverige samt en CDMO i 
Europa specialiserad på utveckling och tillverkning av läke
medel med fokus på särläkemedel och andra nischprodukter.

Bolaget ska enligt ägaranvisningar: 
• I nära samarbete med specialister och förskrivare (till 

exempel läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter 
och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett 
medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment 
av extemporeläkemedel och lagerberedningar. 

• Erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på 
likvärdiga och ickediskriminerande villkor till samtliga 
aktörer som ansvarar för läkemedelsförsörjning till öppen 
och slutenvården. Bolaget ansvarar därvid särskilt för att 
tillverka och leverera extemporeläkemedel och lagerbe
redningar på förfrågan från öppenvårdsapotek. 

• Säkerställa att information om extemporeläkemedel och 
lagerberedningar finns lättillgängligt, att beställningsru
tiner är enkla och användarvänliga samt att leverans av 
extempore läkemedel och lagerberedningar sker på ett 
effektivt sätt enligt överenskomna leveranstider.

Väsentliga händelser under 2021 
• Efterfrågan på många av bolagets produkter förändrades 

som en konsekvens av pandemin under 2020. Under 2021 
har verksamheten gått tillbaka till det normala och har inte 
påverkats av pandemin i samma utsträckning.

• Under året har flytt av maskinella lagerberedningar från 
Stockholm till Malmö pågått. Detta projekt färdigställs 
under första halvåret 2022 och ger ytterligare effektivise
ringsvinster för tillverkningsverksamheten. Även konsolide
ring av kvalitetskontroll har genomförts i syfte att uppnå 
synergier.

• Styrelsen tog beslut i september att etablera en ny avdel
ning för steril extemporetillverkning i Göteborg. Projektet 
påbörjades hösten 2021 och kommer att löpa under hela 
2022. Det innebär att verksamheten i Göteborg kommer 
att konsolideras till en tillverkningsenhet med både steril 
och ickesteril tillverkning. Investeringen uppgår till 55 
miljoner kronor.

• Avtalet för Halland upphörde i augusti 2021 och för Västra 
Götaland avslutades det i februari 2022 enligt regionernas 
beslut från 2020. För att minimera risken för ökade kostna
der och leveranspåverkan i samband med avvecklingen av 
avtalen, startades gemensamma projekt tillsammans med 
regionerna, vilka har varit framgångsrika.

• Vid förändringarna i TLV:s extemporetaxa 2020 beslu
tades att förnyad översyn av taxan ska ske under 2022. 
APL kommer att arbeta nära TLV och i dialog med ägaren 
i denna översyn. Trots översynen av extemporetaxan 
visar nuvarande prognoser att den nya taxan inte 
täcker de kostnader som samhällsuppdraget driver. 
Samhällsuppdraget kommer att visa ett fortsatt under
skott. 

• Utredningen om hälso och sjukvårdens beredskap har 
belyst i vilken utsträckning APL kan spela en roll i Sveriges 
framtida beredskap vid kriser. Utredningens slutbetän

■  Styrelsen och verkställande direktören för Apotek Produktion & Laboratorier AB, 
organisationsnummer 556758-1805, upprättar härmed årsredovisning och  
koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021.  

Nyckeltal 2021 2020 2019
Nettoomsättning, mkr 1 509 1 448 1 298

Rörelseresultat, mkr 20 -41 -82

Resultat efter skatt, mkr 17 -44 -83

Kassaflöde, mkr 1 0 -1

Bruttovinstmarginal % 6 4 1

Soliditet % 39 36 24

Räntabilitet på eget kapital % 6% Negativt Negativt
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kande presenterades i februari 2022 och inkluderas nu i 
möjliga scenarier beträffande kapacitet, teknikområden 
och logistik.

• Riksdagen har ställt sig bakom förslagen i budgetproposi
tionen för 2021 vilket innebär APL för åren 2021–2023 ska 
erhålla en årlig statlig ersättning om 40 miljoner kronor för 
att täcka det kvarvarande underskottet i samhällsuppdra
get. Hanteringen av den statliga ersättningen regleras i 
förordningen SFS nr: 2020:1010. Det årliga bidraget som 
regleras i den här förordningen skapar en större tydlighet i 
bolagets finansiella planering framåt. 

• Utöver underskottet i samhällsuppdraget har APL ett 
betydande investeringsbehov. Mot bakgrund av detta 
investeringsbehov så finns det fortfarande en osäkerhet 
i hur framdriften i implementeringen av den långsiktiga 
strategiska planen ska kunna fullföljas och finansieras. Det 
lån som förföll i december 2021 lades om i ett nytt lån med 
förnyade villkor som skapar finansiellt utrymme för 2022.

• Arbetet med vår långsiktiga utveckling fortsätter och sty
relsen har fattat beslut kring ytterligare detaljarbete med 
den långsiktiga strategiska planen som sträcker sig fram 
till 2026. Målsättningen med planen är att nå en långsiktig 
hållbar affärsmodell och säkerställa en effektiv leverans av 
samhällsuppdraget.

• Vid ordinarie årsstämma den 15 april omvaldes Johan 
Assarsson, Agneta Edberg, Kjell Johansson, Lotta 
MedeliusBredhe, Göran Stiernstedt och Malin Sandquist. 
Eugen Steiner lämnade styrelsen i samband med stäm
man. 

Nettoomsättning 
APL:s nettoomsättning har ökat och uppgick under 2021 till 
1 509 (1 448) miljoner kronor. Ökningen från föregående år 
förklaras främst av prisjusteringar av extemporetaxan och 
lagerberedningar samt erhållen statlig ersättning.  

I produktområde Samhällsuppdraget ingår försäljning av 
extemporeläkemedel och lagerberedningar. Total nettoom
sättning inom samhällsuppdraget uppgår till 453 (378) 
miljoner kronor. Ökningen om 20 procent förklaras  

i likhet med ovan av prisjusteringar av extemporetaxan och 
lagerberedningar.

I produktområde CDMO ingår försäljning för kontraktstill
verkning till andra läkemedelsbolag, analys och utvecklings
tjänster samt tillverkning av kliniskt prövningsmaterial. Total 
nettoomsättning jämfört med föregående år ökade med 12 
procent till 257 (229) miljoner kronor. Inom produktområdet 
har utvecklingstjänster och tillverkning av kliniskt prövnings
material ökat med 24 procent och omsättningen uppgår till 
51 miljoner kronor. Omsättningen för kontraktstillverkning 
till andra läkemedelsbolag uppgår till 192 miljoner kronor, 
vilket motsvarar en tillväxt med 14 procent. Övrig omsättning 
avser främst analystjänster och uppgår till 14 miljoner kronor 
vilket motsvarar en minskning med 22 procent. Minskningen 
förklaras av att analystjänster i Stockholm är avslutade. 

Nettoomsättning inom Beredningstjänster för regioner 
exklusive läkemedelsintäkten uppgår till 103 (105) miljoner 
kronor. Förändringen mot föregående år förklaras av att 
tjänsterna till region Halland avslutades sista augusti 2021. 

Övriga intäkter uppgår till 46 (11) miljoner kronor och 
inkluderar statlig ersättning 40 miljoner kronor samt externa 
hyror och övriga tjänster.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för 2021 uppgick till 20 (41) miljoner 
kronor, vilket är en förbättring med 61 miljoner kronor, 
varav 40 miljoner kronor är erhållen statlig ersättning. 
Resultatförbättringen, förutom den statliga ersättningen, kan 
förklaras av prisjusteringar av extemporetaxan och lagerbe
redningar samt förbättring inom Beredningstjänster även om 
detta till viss del motverkas av högre omkostnader. Trots ett 
stort fokus på ökad kostnadskontroll och ökad produktivitet 
har vissa satsningar och investeringar i verksamheten varit 
nödvändiga för att möjliggöra leverans av den strategiska 
planen samt fortsätta effektiviseringsarbetet.  

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 3 (3) miljoner kronor. Totala lång
fristiga skulder till kreditinstitut uppgår till 261 (189) miljoner 

kronor och utgörs av två lån om totalt 161 (89) miljoner kronor 
i moderbolaget Apotek Produktion & Laboratorier AB samt 
ett lån om 100 (100) miljoner kronor i dotterbolaget APL 
Fastigheter AB. Lånen i moderbolaget har amorterats med 
sammanlagt 18 miljoner kronor under året. Säkerhet för de 
tre lånen utgörs av APL:s tre fastigheter belägna i Umeå, 
Stockholm och Malmö. Dotterbolaget APL Fastigheter AB har 
ställt ut säkerhet i form av generella pantbrev för lånen om 
190 miljoner kronor i moderbolaget.

Resultat efter skatt 
Resultat efter skatt uppgick till 17 (44 ) miljoner kronor.  

Kassaflöde 
Kassaflödet för helåret 2021 uppgick till 1 (0) miljoner kronor. 
Som ett resultat av det förbättrade rörelseresultatet har 
kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital förbättrats och uppgick till 65 (5) miljoner 
kronor. En minskad kapitalbindning i rörelsekapitalet förbätt
rar kassaflödet från den löpande verksamheten som totalt 
sett uppgick till 104 (40) miljoner kronor netto. Den minskade 
kapitalbindningen i rörelsekapital förklaras av att varulager 
har minskat med 37 miljoner kronor och kundfordringar med 
2 miljoner kronor. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
57 (65) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverk
samheten uppgick till 45 (105) och består av ett utnyttjande 
av checkräkningskrediten om 42 miljoner kronor, ett nytt lån 
på 15 miljoner kronor samt amortering på lån hos SEB enligt 
avtal (18 miljoner kronor). Under 2020 erhölls ett ägartillskott 
på 150 miljoner kronor.

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet 
Det egna kapitalet i koncernen uppgick till 303 (286) miljoner 
kronor vilket är en ökning jämfört med föregående år och 
har stärkts genom årets resultat. Tack vare positivt resultat 
har soliditeten stärkts och uppgick till 39 (36) procent. Trots 
förbättringen är soliditeten strax under ägarens målintervall 
på 40–50 procent. Räntabiliteten på eget kapital är 6 procent. 
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Ägarens räntabilitetsmål på eget kapital ska långsiktigt 
överstiga 8 procent. Sammantaget innebär årets utfall att 
ägarens finansiella mål inte uppnåtts. De ekonomiska målen 
är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel 
motsvarande cirka fem till sju år. Förändringar i marknads
förutsättningarna eller i bolagets verksamhet kan ge 
anledning till en revidering av målen. Ordinarie utdelning ska 
långsiktigt motsvara minst 50 procent av årets resultat efter 
skatt. Utdelning görs under förutsättning att kapitalstruktur
mål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med 
beaktande av genomförandet av koncernens strategi och 
investeringsbehov. 

Den strategiska planen som är beslutad av styrelsen syftar 
till att nå en hållbar affärsmodell. Planen förutsätter dock 
en förändring av ersättningsnivån för samhällsuppdraget. 
I och med att den nya extemporetaxan implementerades 
under året, prissättningen för ett antal lagerberedningar har 
justerats av TLV samt att riksdagen har beslutat om en årlig 
statlig ersättning från och med år 2021 så har en viktig grund
förutsättning för att säkerställa APL:s långsiktiga leverans 
av samhällsuppdraget klargjorts. Den årliga ersättningen 
tillsammans med överenskommelse med långivare avseende 
omläggning av lån med nya villkor skapar förutsättningar för 
den finansiella planeringen framåt. Vi har dock ett betydande 
investeringsbehov och det finns fortfarande en osäkerhet i 
hur framdriften i den långsiktiga strategiska planen ska kunna 
fullföljas och finansieras.

Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet 
Tillstånd krävs från Läkemedelsverket för att tillverka läke
medel. Vi har tillstånd att tillverka läkemedel på samtliga fem 
tillverkningsenheter samt tillstånd att bedriva extempore
apotek på våra tillverkningsenheter och beredningsenheter 
på sjukhusen i Västra Götalandsregionen och Region 
Halland. Tillverkningsenheterna i Stockholm, Malmö och 
Umeå är anmälningspliktiga för miljöfarlig verksamhet, det vill 
säga Cverksamheter. Tillverkningsenheterna i Malmö och 
Umeå har dessutom valt att ha kvar sina frivilliga tillstånd från 

Länsstyrelsen att anlägga och driva så kallad Bverksamhet. 
Våra betydande miljöaspekter är energiförbrukning i form av 
el och fjärrvärme, indirekta koldioxidutsläpp från fjärrvärme, 
tjänsteresor och transporter samt avfall. Risk för utsläpp 
till vatten eller mark samt överträdelse av bullernivåer finns 
endast vid oplanerade händelser, och bedöms inte som 
någon betydande miljöaspekt.

Om hållbarhetsrapporten 
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har  vi valt att upprätta den lag
stadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen 
avskild rapport vars innehåll anges på sidan 53.

Ersättning till styrelsen 
Arvodet till styrelseordföranden och övriga styrelseleda
möter fastställs vid årsstämman. På årsstämman i april 2021 
fastställdes arvodet till styrelseordförande för 272 000 kronor 
och för övriga ledamöter för 136 000 kronor. Ersättning till 
revisionsutskottets medlemmar fastställdes enligt följande: 
27 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 21 500 
kronor till övriga ledamöter.

Transaktioner med närstående parter 
Då vi är helägt av svenska staten sker inköp och försäljning 
av produkter och tjänster till och från statliga myndigheter och 
bolag på affärsmässiga grunder. 

Riktlinjer för ersättning och andra 
anställningsvillkor 
Vi tillämpar de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare i bolag med statligt ägande som reger
ingen beslutade den 27 februari 2020. Styrelsen beslutar om 
anställning av och anställningsvillkor för vd. Övriga ledande 
befattningshavare anställs av vd. Den totala ersättningen ska 
vara rimlig, väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd och 
ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. 
Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till 
jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska 

vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga 
anställda. För ytterligare information om statens ägarpolicy 
se regeringens hemsida. Styrelsen föreslår att riktlinjerna 
ska vara oförändrade under 2022. Löner och ersättningar till 
ledande befattningshavare framgår av not 7. 

Förväntad framtida utveckling 
Vi kommer att fortsätta arbeta målmedvetet för att leverera 
vårt samhällsuppdrag så effektivt som möjligt. Den justerade 
extemporetaxan, ändrat pris för ett antal lagerberedningar 
samt riksdagens beslut om en årlig ersättning har skapat 
en större tydlighet i  vår finansiering av samhällsuppdraget. 
Utöver underskottet i samhällsuppdraget har vi ett betydande 
investeringsbehov. Mot bakgrund av detta investeringsbehov 
så finns det fortfarande en osäkerhet i hur framdriften av 
den långsiktiga strategiska planen ska kunna fullföljas och 
finansieras. 

Vi räknar med att resultatet fortsätter att utvecklas positivt 
under 2022 och framåt tack vare de åtgärder som genomförts 
som en del i den strategiska planen. 

Moderbolaget 
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick under året till 
1 507 (1 442) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 8 
(58) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 17 (36) 
miljoner kronor. 

Totala kassaflödet under perioden uppgick till 0 (0) miljoner 
kronor och likvida medel uppgick per den 31 december 2021 
till 0 (0) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verk
samheten uppgick till 78 (82) miljoner kronor. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick till 43 (48) miljoner 
kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 35 (130) miljoner kronor och består av minskat utnyttjande 
av checkkredit på 21 miljoner kronor och amortering av lån 
på 18 miljoner kronor motverkat av erhållet statlig ersättning 
40 miljoner kronor samt erhållet koncernbidrag på 11 miljoner 
kronor. 

För övrig information hänvisas till finansiella rapporter 
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och noter avseende koncernen där moderbolaget utgör den 
största delen av koncernens verksamhet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Att på ett effektivt sätt identifiera, bedöma och hantera 
risker är viktigt för vår långsiktiga affärsverksamhet.  Vi 
har utarbetat en integrerad process för hantering av risker 
där identifiering av risker samt utvärdering och beslut om 
åtgärder hanteras av personer inom bolaget som har relevant 
operativt ansvar och erfarenhet. En riskbedömning har 
genomförts för att identifiera de mest väsentliga riskerna och 
resultaten har granskats och godkänts av företagsledningen. 
De väsentliga risker som vi hanterar kan delas in i huvud
kategorierna affärs och varumärkesrisk, operationell risk 
samt finansiell risk. Dessa risker och hanteringen beskrivs på 
sidorna 22–24.  

Styrelsens förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

Balanserad vinst:  268 446 948 kr 
Årets resultat:  17 006 892 kr 
Totalt:  285 453 840 kr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så att i ny räkning överförs  285 453 840 kr 
Totalt:  285 453 840 kr 

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och 
ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och 
balansräkningar med tillhörande noter.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Affärs- och varumärkesrisker
Område Beskrivning av risk Hantering Risknivå

Marknadsrisker Vi påverkas av förändringar på marknaden och ändringar i regelverk vilket kan 
leda till minskad marknadsandel, prissänkningar och lägre marginaler. Vi har 
tillhandahållandeskyldighet gällande lagerberedningar och rikslicenser som 
efterfrågas. När ett läkemedel registreras måste vi sluta att tillhandhålla detta 
vilket innebär minskad försäljning. 

Vi bevakar marknaden och uppdaterar våra prognoser. 
Vi för en löpande dialog med kunderna, samt bevakar 
och arbetar med prissättning relaterat till ändrade 
marknadsförutsättningar. 

Medel

Kontraktsverksamhet Vi bedriver verksamhet som CDMO (Contract Development & Manufacturing 
Organisation) och erbjuder utvecklings och tillverkningstjänster till 
företag inom Life Science. Kontraktsmarknaden är en internationell starkt 
konkurrensutsatt marknad som är starkt beroende av hur den finansiella 
marknaden utvecklas, vilket kan påverka kunders möjligheten att finansiera 
nya projekt. 

Vi utvärderar nya affärsmöjligheter och utvecklar 
kontinuerligt befintliga affärer för att säkerställa 
lönsamhet och minimera risker. 

Medel

Varumärke En produkt eller tjänst som tillhandahålls av oss och inte uppfyller krav 
avseende kvalitet, miljö eller etik kan ha en negativ påverkan på vårt 
varumärke, försäljning och resultat.

Vår värdegrund och kvalitetssystem är integrerade i 
verksamheten. Tillsammans med instruktioner och 
riktlinjer ger dessa stöd för hur vi ska agera såväl 
internt som i relationen med media, kunder och 
leverantörer. Vi omber alla våra leverantörer att signera 
vår Supplier Code of Conduct (uppförandekod).

Medel
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Operationella risker
Område Beskrivning av risk Hantering Risknivå

Regelverk Vår verksamhet förutsätter särskilda tillstånd och är föremål för löpande 
granskning av olika tillsynsmyndigheter. Regelverken har skärpts generellt, 
vilket innebär ökade krav på resurser för att säkerställa att vi efterlever lagar 
och regler. Förändrade krav leder till en anpassning av verksamheten vilket 
kan bidra till ökade kostnader. 

Vi bevakar och anpassar verksamheten kontinuerligt 
till de förändringar som sker i lagar och regelverk. Vi 
analyserar, utbildar och tar fram styrdokument. Vi för 
även dialog med tillsynsmyndigheter för att fortlöpande 
informera om verksamheten och säkerställa att 
koncernen efterlever gällande lagar och regler. 

Medel 

Logistik/ Distribution/ Produktion Våra distributions och produktionslösningar varierar beroende på 
försäljningskanal. En effektiv varuförsörjning för samtliga kanaler är nödvändig 
och stora störningar eller avbrott inom supply chain riskerar att få en negativ 
påverkan på leveransen. Coronapandemin har ökat riskerna för både externa 
och interna störningar inom supply chain vilket har lett till ökad hantering. Det 
finns risk att mänskliga rättigheter inte efterlevs hos våra leverantörer och 
tillverkare.

Det finns en risk för höjda kostnader för logistiktjänster (främst distribution) 
på grund av ökade bränslekostnader som följer den miljöanpassning som 
nationellt pågår.

Ökad uppföljning och dialog med leverantörer samt 
översyn av säkerhetsnivåer och ledtider. Lokala 
åtgärder på alla tillverkningsenheter för att motverka 
intern smittspridning och säkerställa frisk personal. 
Fortsatt fokus på att våra leverantörer lever upp till vår 
Supplier Code Of Conduct.

Genom frekvent dialog med central logistikleverantör 
säkerställa effektiva leveranser och låga kostnader.

Medel

IT Vår verksamhet är i hög grad beroende av en väl fungerande ITinfrastruktur. 
Att inte säkerställa en modern och anpassad ITlösning kan få väsentlig 
påverkan. Störningar som innebär långa avbrott kan få konsekvenser på vår 
leveransförmåga och på sikt påverka förtroendet för APL och vårt resultat 
negativt. I spåren av pandemin finns en ökad och riktad riskbild avseende 
cyberhot mot företag i hälso och life sciencesektorn.

Det sker en kontinuerlig översyn och uppgradering 
av ITinfrastrukturen för att säkerställa en stabil och 
ändamålsenlig ITmiljö som skapar värde för kunder 
och verksamhet. Utveckling av ITmiljön sker i nära 
samarbete med verksamheten och med stöd av 
utvalda partners. 

Hög

Fastigheter För att säkerställa tillgång till ändamålsenliga och attraktiva berednings och 
tillverkningslokaler bedriver vi fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. 
Brister i denna utveckling eller otillräckligt underhållsarbete kan riskera att 
leda till bristande följsamhet till regelverk och medföra skador på personer 
eller byggnader, ökade kostnader, negativ påverkan på varuförsörjningen samt 
påverka värdet på fastigheter och utrustning.

Den rådande situationen med brist på el i delar av Sverige är en delvis 
klimatrelaterad finasiell risk som kan leda till kraftigt höjda kostnader för drift av 
våra fastigheter med tillhörande verksamhet.

Genom dialog med berörda intressenter, löpande 
besiktningar och investeringar säkerställer vi underhåll 
och fortsatt utveckling av befintliga fastigheter. 
Inför beslut om ny och ombyggnationer genomförs 
riskanalyser.

Genom frekvent dialog med nytecknad distributör 
av el säkerställa leverans och låga kostnader samt 
prioritera investeringar baserade på genomförda 
energikartläggningar.

Medel 

Säkerhet/ Hälsa/Miljö Vår verksamhet förutsätter en säker hantering vid tillverkning och distribution 
av våra produkter och tjänster. Brister i denna hantering kan leda till incidenter 
och olyckor med skada både för medarbetare och miljö.

Vi arbetar kontinuerligt med riskbedömningar och 
förebyggande åtgärder. För samtliga arbetsmoment 
sätter vi alltid säkerheten först för att minimera riskerna 
för medarbetare, patient och miljö.

Medel 
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Finansiella risker
Område Beskrivning av risk Hantering Risknivå

Likviditet och finansiering Risk att vi inte kan finansiera fortsatt drift av verksamheten på grund av ett 
negativt rörelseresultat drivet av att samhällsuppdraget inte är lönsamt i 
kombination med stora investeringsbehov. 

Vi arbetar långsiktigt för att förbättra rörelseresultatet 
och kassaflödet. I budgeten för 2021 har riksdagen 
beslutat att APL ska erhålla en årlig statlig ersättning 
på 40 miljoner kronor under åren 2021–2023. 
Överenskommelse med långivare om omläggning av 
lån med nya villkor har träffats. Investeringsbehoven 
i verksamheten är fortsatt stora och framdriften i 
investeringsplanerna är beroende av finansieringen 
och behöver anpassas därefter. Mot bakgrund av 
detta investeringsbehov så finns det fortfarande en 
osäkerhet i hur framdriften i implementeringen av den 
långsiktiga strategiska planen ska kunna fullföljas och 
finansieras.

Hög

Bedrägeri Risk att våra medarbetare inte följer våra etiska riktlinjer, policyer och andra 
arbetsrättsliga skyldigheter kan leda till oaktsamhet och risk för bedrägeri. 

Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att 
säkerställa att alla medarbetare känner till våra etiska 
riktlinjer. Vi har en visselblåsar funktion och följer upp 
detta område regelbundet. 

Låg

Försäkringar Risk att vi inte har ett ändamålsenligt försäkringsskydd för koncernens 
egendoms, avbrotts och ansvarsrisker 

Vi samarbetar med försäkringsrådgivare och 
expertkompetens inom området. Försäkringarna 
tecknas med avvägd risk i förhållande till 
premiekostnad. Fortlöpande riskbedömningar och 
besiktningar genomförs och utgör underlag för det 
skadeförebyggande arbetet. 

Låg
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Bolagsstyrningsrapport
APL är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Svenska 
staten äger samtliga aktier i APL och äganderollen utövas av 
Socialdepartementet. 

Bolagsstyrning 
Till grund för vår bolagsstyrning ligger tillämplig svensk rätt, 
statens ägarpolicy, bolagsordning samt de ägaranvisningar 
som ägaren beslutar om. Ägarpolicyn omfattar även riktlinjer 
för extern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare. Av ägarpolicyn framgår även 
ägarens krav i ett antal policyfrågor, där bolag med statligt 
ägande åläggs att agera föredömligt bland annat inom jäm
likhet, miljö och arbetsmiljö. Svensk kod för bolagsstyrning 
(Koden) utgör en del av ägarpolicyn. Avvikelse från ägarpoli
cyn samt Koden redovisas nedan.

Avvikelse från statens ägarpolicy samt Koden 
APL följer statens ägarpolicy och riktlinjer och tillämpar 
Koden för bolagsstyrning med följande undantag:
• Statens riktlinjer: Årsredovisning och delårsrapporter ska 

upprättas i enlighet med internationella redovisningsstan
darder (IFRS)  
Avvikelse: Årsredovisningar och delårsrapporter följer 
svensk redovisningslagstiftning (K3) men är inte upprät
tade i enlighet med IFRS.  
Förklaring: Styrelsen har beslutat att APL, baserat på 
bolagets storlek, ej ska tillämpa IFRS regelverk. 

• Statens riktlinjer: Bolagen ska avlämna delårsrapporter 
kvartalsvis. 

Avvikelse: APL offentliggör endast halvårsrapporter.  
Förklaring: Beslut av styrelsen att halvårsrapportering är 
tillräckligt baserat på bolagets storlek. 

• Koden: Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott.  
Avvikelse: Styrelsen har beslutat att inte inrätta något 
ersättningsutskott.  
Förklaring: Ersättningsutskottets uppgifter fullgörs av 
styrelsen. 

• Koden: Bolaget ska ha en valberedning.  
Avvikelse: Ingen valberedning finns.  
Förklaring: Ingen valberedning finns då nominering av 
styrelseledamöter sker enligt en nomineringsprocess i 
enlighet med ägarpolicyn. 

• Koden: Styrelseledamot ska vara oberoende i förhållande 
till bolagets större ägare.  
Avvikelse: Ingen redovisning av ledamöternas oberoende 
sker.  
Förklaring: Syftet med regeln är i huvudsak att skydda 
minoritetsaktieägare. Skydd för minoritetsägare är dock 
inte aktuellt i styrningen av APL. APL har endast en ägare 
och redovisning av styrelseledamöternas oberoende är 
därför inte relevant.

Årsstämma 
Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ 
genom vilken ägaren utövar sitt inflytande över bolaget. 
Förutom ägaren har riksdagens ledamöter rätt att delta vid 
stämman och allmänheten ska ges möjlighet att närvara. 
Årsstämman utser styrelse och styrelsens ordförande, 
beslutar om arvode till styrelse och revisorer, fastställer resul
tat och balansräkning, vinstdisposition samt övriga ärenden 
som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 
bolagsordningen och statens ägarpolicy. 

APL:s årsstämma 2021 hölls den 15 april 2021.  

Nomineringsprocessen 
Kodens regler om tillsättning av valberedning samt om 
beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter 
och revisorer ersätts i statligt ägda bolag av enhetliga och 
gemensamma principer för en strukturerad styrelseno
mineringsprocess. Syftet är att säkerställa en effektiv 
kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Regeringens 
mål är att styrelserna ska ha hög kompetens som är väl 
anpassad till respektive bolags verksamhet, situation och 
framtida utmaningar. Ledamöterna förväntas ha hög integritet 
och motsvara de krav på gott omdöme som förväntas av 
företrädare för staten. Urvalet av ledamöter görs utifrån en 
bred rekryteringsbas med beaktande av statens ägarpolicy 
som inkluderar mångfaldspolicy. När processen avslutats 
ska nomineringar offentliggöras enligt Koden. Genom ett 
enhetligt och strukturerat arbetssätt tillförsäkras kvalitet i hela 
nomineringsarbetet. 
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APL:s stämmoprotokoll, bolagsordning och ägaranvis
ningar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.apl.se. 
Årsstämman 2022 hålls den 28 april 2022 i Stockholm.

Styrelsens uppgifter 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning 
av bolagets angelägenheter och definierar samt övervakar 
löpande tillsammans med vd  bolagets vision, mission, 
långsiktiga mål och värderingar. Styrelsen ska tillse att 
bolaget har en god intern kontroll, fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och fortlöpande kontrollera 
att vd fullgör sitt ansvar för den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar samt bolagets strategiska 
affärsplan, policyfrågor med mera. Styrelsen fastställer årli
gen en arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen fastställer 
en skriftlig instruktion som reglerar ansvarsfördelning mellan 
styrelse och vd samt vilken information som ska rapporteras 
till styrelsen. 

APL:s verksamhet är organiserad i tre produktområden: 
Samhällsuppdraget, CDMO och Beredningstjänst för 
regioner. Varje produktområde stöds av en leveransor
ganisation fördelad på enheterna: Tillverkning & QC, 
Materialhantering & Transport, samt Utveckling & CTM samt 
ett antal stödfunktioner såsom HR & Kommunikation, Finans, 
IT & Digitalisering och Inköp och Supply Chain Planning. 
Respektive enhet har det operativa ansvaret för sin verk
samhet. Det finns policyer och instruktioner för att säkerställa 
att frågor av väsentlig betydelse underställs vd och/eller 
styrelsen.

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består nu av sex ledamöter som utsågs på års
stämman. Arbetstagarorganisationerna har utsett en ledamot 
och en suppleant. 

Vid ordinarie årsstämma den 15 april 2021 omvaldes 

styrelseledamöterna: Johan Assarsson, Agneta Edberg, Kjell 
Johansson, Lotta MedeliusBredhe, Göran Stiernstedt och 
Malin Sandquist. 

Styrelsens ledamöter presenteras närmare på sidan 29. 
Arvoden till styrelsens ledamöter anges i förvaltningsberät
telsen och framgår av not 7. 

Styrelseledamöternas ställning 
De ledamöter som valts av ägaren anses vara oberoende 
i förhållande till bolaget och dess ledning. Ingen av de 
av årsstämman valda ledamöterna, eller någon av deras 
närstående, innehar några finansiella instrument i bolaget. 
I statens ägarpolicy klargörs att nomineringar till styrelsen 
offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redo
visning av oberoende förhållande till större ägare, av skälet 
att något minoritetsintresse inte behöver skyddas i statligt 
helägda bolag 

Styrelsens ordförande 
Ordföranden ska säkerställa att styrelsens arbete bedrivs 
effektivt och i enlighet med ägarens anvisningar, vilket bland 
annat omfattar ansvaret att leda styrelsearbetet, ansvara för 
kontakten med ägaren i ägarfrågor och förmedla ägarens 
synpunkter. I ansvaret ingår också att efter samråd med vd 
fastställa förslag till dagordning och se till att styrelsen får 
tillfredsställande informations och beslutsunderlag. I rollen 
som styrelseordförande åligger också ett samordningsan
svar. Det innebär att när bolaget står inför särskilt viktiga 
avgöranden ska styrelsen genom styrelseordföranden 
skriftligen samordna sin syn med företrädare för ägaren. 
Det är styrelsen som ska ta initiativ till och bedöma i vilka 
fall samordning ska ske genom styrelseordföranden inför ett 
visst styrelsebeslut. Ordföranden svarar också för att styrel
sen genomför utvärdering av det egna arbetet.

Styrelsens arbete 2021  
Styrelsen höll sammanlagt 10 möten under 2021, varav ett 
konstituerande, sju ordinarie möten samt två ordinarie per 
capsulam möte för beslut om halvårsrapport och affärsbeslut. 

Datum för styrelsemöte Huvudämne 
20210211 Bokslutskommuniké 
20210330 Årsredovisning 
20210415 Årsstämma, konstituerande
20210429 Vd rekrytering
20210618 Strategi och affärsbeslut 
20210812   Delårsrapport kvartal 2,  

per capsulam 
20210825 Tillfällig vd 
20210929 Affärsbeslut
20211029 Affärsbeslut, per capsulam
20211217 Budget, affärsbeslut
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Styrelseledamöter har deltagit på styrelsemöten under 2021 
enligt följande: Johan Assarsson 10/10 möten, Agneta Edberg 
9/10 möten, Kjell Johansson 9/10 möten, Lotta Medelius
Bredhe 9/10 möten, Göran Stiernstedt 10/10 möten samt 
Malin Sandquist 10/10 möten. 

Eugen Steiner lämnade styrelsen i samband med 
årsstämman i april och har därför deltagit på två möten under 
året.

Utvärdering av styrelsens och verkställande 
direktörens arbete 
Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för 
bedömning av styrelsens och vd:s prestationer och för en 
fortlöpande utveckling av deras arbete. 

Styrelsen ska årligen, genom en systematisk och struk
turerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att 
utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. 

Styrelsen ska fortlöpande utvärdera vd:s arbete. Minst 
en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, 
varvid ingen från företagsledningen ska närvara.

Revisionsutskott 
Revisionsutskottet har haft fem möten under året. 
Revisionsutskottets arbete leds av Kjell Johansson (ordfö
rande för revisionsutskottet) tillsammans med styrelseleda
möter Malin Sandquist och Göran Stiernstedt.

Ersättnings- och revisionsutskott 
Styrelsen har beslutat att inte inrätta ersättningsutskott då 
uppgifterna bedöms kunna fullgöras av styrelsen.

Revisorer 
Ansvaret för val av revisorer för bolag med statligt ägande 
ligger hos ägaren. Revisorerna utses på årsstämman med 
uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt 

styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget. 
Revisionsbolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor 

Ingrid Hornberg Román är vald till och med årsstämman 
2022. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av 
lagstiftning och interna och externa yrkesetiska regler.

Verkställande direktör och företagsledning 
Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget som ansvarar 
för den löpande förvaltningen inom de ramar som styrelsen 
fastslagit. Vd utser övriga medlemmar i företagsledningen. Vd 
ansvarar för att hålla ordförande kontinuerligt informerad om 
väsentliga händelser och organiserar bolaget så att ändamål
senlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. 

Ansvarsområden och rapporteringsinstruktion regleras 
närmare i den av styrelsen beslutade vdinstruktionen. 
Företagsledningen leds av vd och sammanträder månatligen, 
för att driva och följa upp verksamheten. Uppföljning av 
verksamheten sker bland annat genom veckovisa operativa 
möten, kvartalsvisa uppföljningsmöten med respektive enhet, 
uppföljning av finansiella rapporter och styrkort samt vid 
strategiska genomgångar. 

Ledningen bestod vid utgången av 2021 av tolv 
medlemmar, varav fem kvinnor och sju män. Ledningen 
presenteras närmare på sidan 30.

Antagna ersättningsprinciper och anställ-
ningsvillkor för verkställande direktör och 
övriga ledande befattningshavare 
Bolag med statligt ägande ska årligen upprätta en 
ersättningsrapport som redovisar ersättningar till de 
ledande befattningshavare på motsvarande sätt som 
publika aktiebolag. Reglerna för detta finns huvudsakligen 
i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Koden. Därutöver ska ersättningen för varje enskild 
ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande 

särredovisas i  ersättningsrapporten. Ersättningsrapporten 
ska därtill  inkludera en redogörelse för hur regeringens 
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande har 
tillämpats för anställda i bolaget och bolagets dotterbolag. 
Ersättningsrapporten ska läggas fram för godkännande på 
årsstämman 2022.

Styrelsen beslutar om anställning av och anställningsvillkor 
för vd. Företagsledning anställs av vd efter samråd med 
styrelsens ordförande.

Lön och ersättningar till APL:s ledande befattningshavare 
framgår av not 7. 

Verksamhetsstyrning 
Utifrån de förutsättningar som lämnas av ägaren på årsstäm
man samt ägaranvisningar utarbetar företagsledningen årli
gen en strategisk plan och budget som fastställs av styrelsen. 
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Rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen 
Styrelsens ansvar är att tillse att APL:s organisation är utfor
mad så att bokföring, medelförvaltning och bolagets ekono
miska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Det innebär att APL ska ha en process som strävar efter 
att uppnå en tillförlitlig finansiell rapportering, ändamålsenlig 
och effektiv verksamhet och efterlevnad av tillämpliga lagar 
och förordningar.

Kontrollmiljö 
De värderingar som styr bolaget finns i ett antal policyer som 
beskriver APL:s förhållningssätt. Utöver policyer finns även 
riktlinjer och instruktioner som ger närmare vägledning till 
bolagets medarbetare. Dessa publiceras på bolagets intranät 
och dokumenthanteringssystem som bolagets medarbetare 
har tillgång till. I gällande arbetsprocesser finns inbyggt 
maskinella och manuella kontroller i syfte att förebygga, 
upptäcka och korrigera fel. Dessa kontroller finns beskrivna i 
ett ledningssystem. 

APL har en centraliserad ekonomi och personalfunktion 
vilket innebär att många kontrollaktiviteter utförs på central 
nivå. Exempel på sådana kontroller är kontoavstämningar, 
värdering av resultat och balansposter, finansiell uppföljning 
samt granskning och kontroll av kostnader. Varje månad 
analyseras det ekonomiska resultatet samt operativa 
nyckeltal. Uppföljningen görs på ett standardiserat och 
strukturerat sätt. 

Företagsledningen har månadsvisa uppföljningar av 
resultat i styrkortet samt utfall mot planerad budget och 
prognos. Löpande sker en utvärdering av det integrerade 
ledningssystemet för kvalitet, miljö och hållbar utveckling 
samt att ekonomi, IT, brandskydd och säkerhet fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. 

Intern kontroll 
Intern kontroll har integrerats inom ramen för den månads

visa uppföljningen kompletterat med särskilda kontroller 
inom utvalda områden. Viktiga delar i APL:s kontrollstruktur 
är kontroller avseende godkännande av affärstransaktioner 
(attestinstruktioner) samt lathundar och bokslutsinstruktioner. 
Därutöver finns kontroller avseende bokslutsprocessen 
och processerna för delårsbokslut och årsredovisning som 
tar hand om mer unikt förekommande risker för fel i den 
finansiella rapporteringen. Sammantaget syftar detta bland 
annat till att begränsa risken för väsentliga fel i den finansiella 
rapporteringen. 

I syfte att upprätthålla en hög informationssäkerhet finns 
regler och riktlinjer upprättade avseende tillgänglighet, 
riktighet, sekretess och spårbarhet i affärssystemet. APL har 
inte någon internrevisionsfunktion. Styrelsen bedömer att 
befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett 
tillfredsställande underlag. 

Information och kommunikation 
APL har informations och kommunikationsvägar som syftar 
till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rap
porteringen. Förändringar kommuniceras till berörda enheter 
via epost, intranät samt via möten. Ytterligare information 
om bolagsstyrning finns på APL:s hemsida, www.apl.se. 
Under fliken Om APL finns en särskild avdelning för bolags
styrning vilken bland annat innehåller APL:s bolagsordning 
och ägaranvisningar, information om ersättningar samt 
utvärdering av riktlinjerna för ersättning till APL:s ledande 
befattningshavare som avhandlas årligen på årsstämman 
och uppgifter om styrelseledamöter och företagsledning.
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Malin Sandquist
Ledamot 
Avdelningsdirektör 
Bolag och Samhälle, 
Systembolaget AB

Född 1972. Jur. 
kand. vid Uppsala 
universitet. 
Medlem av System
bolagets koncernled
ning med ansvar för 
Corporate, Public och 
Legal Affairs.  
I styrelsen sedan 
2020.

Styrelse

Johan Assarsson
Ordförande  
Seniorkonsult

Född 1962. Fil kand. 
Tidigare VD Inera 
och dessförinnan 
landstingsdirektör 
i Kalmar län och 
regiondirektör i Västra 
Götalandsregionen.  
I styrelsen sedan 
2010.

Lotta Medelius- 
Bredhe
Ledamot 
Generaldirektör för 
Svenska kraftnät

Bergsingenjör vid 
KTH samt Poppius 
journalist utbildning. 
Tidigare på Vattenfall 
samt många år 
i regeringskansliet. 
I styrelsen sedan 
2020.

Kjell Johansson
Ledamot 
President 
Manufacturing 
Services Europé, 
Recipharm

Född 1956. 
Civilekonom och 
civilingenjör i kemi. 
Ansvarat för den 
globala läkemedels
tillverkningen inom 
Astra/Astra Zeneca 
under drygt 20 år.  
I styrelsen sedan 
2020.

Susann Danielsson
Arbetstagar-
representant 
Läkemedelstekniker,  
Produktion Umeå

Född 1961
Representerar 
Unionen.

Göran Stiernstedt
Ledamot 
Infektionsläkare  
och docent

Född 1949. Tidigare 
sjukhusdirektör 
för Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, 
biträdande landstings
direktör i Stockholm 
och chef för vård och 
omsorg vid nuvarande 
Sveriges Kommuner 
och Regioner.  
I styrelsen sedan 
2020.

Agneta Edberg
Ledamot 
VD A Edberg 
Consulting AB

Född 1956. Utbildad 
inom Mikrobiologi 
och Biomedicinsk 
analys. Gedigen 
erfarenhet inom Life 
Scienceindustrin 
och styrelsearbete i 
Life Sciencebolag. 
I styrelsen sedan 
2019.
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Företagsledning
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Erik Haeffler
VD

Född 1967. Examen inom 
kemi och mikrobiologi. 
Tillträdde som vd den  
1 oktober 2021. 
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Resultaträkning – koncernen
Belopp i tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 3 1 509 196 1 448 167
Kostnad för sålda varor 1 414 708 -1 387 404
Bruttoresultat 94 488 60 763

Försäljningskostnader -20 035 -12 527
Administrationskostnader 5 -95 961 -91 982
Övriga rörelseintäkter 4 42 284 3 376
Övriga rörelsekostnader -718 -417
Rörelseresultat 6, 7, 8 20 058 -40 787

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 97 104
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -3 149 -3 561
Resultat före skatt 17 006 -44 244

Skatt på årets resultat 12
Resultat efter skatt 17 006 -44 244

Hänförligt till 19
Moderbolagets aktieägare – -44 244
Innehav utan bestämmande inflytande 17 006 –

Resultaträkning – koncernen
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TILLGÅNGAR
Belopp i tkr per 31 december Not 2021 2020

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 13 18 890 25 242

18 890 25 242
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 261 885 279 217
Inventarier, verktyg och installationer 15 112 205 110 622
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 16 66 212 34 226

440 302 424 065
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1
Andra långfristiga fordringar 18 18

19 19
Summa anläggningstillgångar 459 211 449 326

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 57 135 76 170
Varor under tillverkning 8 413 6 879
Färdiga varor och handelsvaror 45 181 64 300

110 729 147 349
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 162 028 164 372
Aktuell skattefordran 7 616 7 616
Övriga fordringar 10 976 13 056
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 15 736 16 600

196 356 201 644
Kassa och bank
Kassa och bank 2 706 1 507

2 706 1 507
Summa omsättningstillgångar 309 791 350 500
SUMMA TILLGÅNGAR 769 002 799 826

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i tkr per 31 december Not 2021 2020

Eget kapital 19
Aktiekapital 10 000 10 000
Balanserat resultat inkl årets resultat 292 973 275 967
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 302 973 285 967

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital 302 973 285 967

Avsättningar – –
Övriga avsättningar 21 4 000 4 846

4 000 4 846
Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut 261 450 189 300

261 450 189 300
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 850 77 850
Checkräkningskredit 23 16 739 59 373
Leverantörsskulder 112 425 116 876
Övriga skulder 12 755 12 397
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 55 810 53 217

200 579 319 713
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 769 002 799 826

Balansräkning – koncernen
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Koncernen
2020-12-31

Aktiekapital Reserver
Balanserat resultat 

inkl årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Summa eget kapital
Ingående balans 10 000 – 170 211 – 180 211
Årets resultat -44 244 – -44 244
Aktieägartillskott – 150 000 150 000

Vid årets utgång 10 000 – 275 967 – 285 967

2021-12-31

Aktiekapital Reserver
Balanserat resultat 

inkl årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Summa eget kapital
Ingående balans 10 000 – 275 967 – 285 967
Årets resultat 17 006 – 17 006
Vid årets utgång 10 000 – 292 973 – 302 973

Rapport över förändringar i eget kapital
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Kassaflödesanalys – koncernen
Kassaflödesanalys – koncernen
Belopp i tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 28 17 006 -44 244
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 48 478 38 813
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

65 484 -5 431

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 36 620 -20 290
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 5 287 -20 928
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -3 498 6 576
Kassaflöde från den löpande verksamheten 103 893 -40 073

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -54 156 -57 267
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 061 -7 833
Förvärv av finansiella tillgångar – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 217 -65 100

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott – 150 000
Förändring av checkräkningskredit -42 634 -21 748
Upptagna lån 15 000 –
Amortering av lån -17 850 -22 850
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -45 484 105 402

Årets kassaflöde 1 192 229
Likvida medel vid årets början 1 507 1 233
Kursdifferens i likvida medel 7 45
Likvida medel vid årets slut 29 2 706 1 507
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Resultaträkning – moderbolaget
Belopp i tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 3 1 506 861 1 442 367
Kostnad för sålda varor -1 428 804 -1 394 485
Bruttoresultat 78 057 47 882

Försäljningskostnader -20 035 -12 527
Administrationskostnader 5 -91 346 -96 429
Övriga rörelseintäkter 4 42 285 3 375
Övriga rörelsekostnader -711 -416
Rörelseresultat 7, 8 8 250 -58 115

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 97 104
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -1 877 -2 281
Resultat efter finansiella poster 6 470 -60 292

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna 10 537 24 398
Bokslutsdispositioner, övriga 11 – –
Resultat före skatt 17 007 -35 894

Skatt på årets resultat 12 – –
Resultat efter skatt 17 007 -35 894

Resultaträkning – moderbolaget
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TILLGÅNGAR
Belopp i tkr per 31 december Not 2021 2020

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 13 18 782 25 026

18 782 25 026
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 98 574 100 155
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 16 50 322 30 738

148 896 130 893
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 79 897 79 897
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1
Andra långfristiga fordringar 18 18

79 916 79 916
Summa anläggningstillgångar 247 594 235 835

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 57 135 76 170
Varor under tillverkning 8 413 6 879
Färdiga varor och handelsvaror 45 181 64 300

110 729 147 349
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 161 310 163 654
Fordringar hos koncernföretag 104 274 107 941
Aktuell skattefordran 5 991 5 991
Övriga fordringar 10 976 13 056
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 15 553 16 400

298 104 307 042
Kassa och bank
Kassa och bank 295 5

295 5
Summa omsättningstillgångar 409 128 454 396
SUMMA TILLGÅNGAR 656 722 690 231

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i tkr per 31 december Not 2021 2020

Eget kapital 19
Bundet eget kapital

Aktiekapital 10 000 10 000
10 000 10 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 268 447 304 341
Årets resultat 17 007 -35 894

285 454 268 447
295 454 278 447

Avsättningar
Övriga avsättningar 21 4 000 4 846

4 000 4 846
Långfristiga skulder 22

Övriga skulder till kreditinstitut 161 450 89 300
161 450 89 300

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 850 77 850
Checkräkningskredit 23 16 739 59 373
Leverantörsskulder 111 488 116 063
Skulder till dotterbolag 3 490 3 490
Övriga skulder 12 112 12 337
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 49 139 48 525

195 818 317 638
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 656 722 690 231

Balansräkning – moderbolaget
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Moderbolaget
2020-12-31

Aktiekapital 
Nyem. under reg

Balanserat resultat 
inkl årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans 10 000 154 341 164 341
Årets resultat -35 894 -35 894
Aktieägartillskott 150 000 150 000
Vid årets utgång 10 000 268 447 278 447

Rapport över förändringar i eget kapital

2021-12-31

Aktiekapital 
Nyem. under reg

Balanserat resultat 
inkl årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans 10 000 268 447 278 447
Årets resultat 17 007 17 007
Vid årets utgång 10 000 285 454 295 454
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Kassaflödesanalys – moderbolaget
Kassaflödesanalys – moderbolaget
Belopp i tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 28 6 470 -60 293
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 30 137 20 710

34 607 -39 583

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

34 607 -39 583

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 36 620 -20 290
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 8 936 -38 153
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -4 184 16 127
Kassaflöde från den löpande verksamheten 77 979 -81 899

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -39 688 -40 435
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 061 -7 833
Förvärv av finansiella tillgångar – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 749 -48 268

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag 10 537 24 398
Erhållna aktieägartillskott – 150 000
Förändring av checkräkningskredit -42 634 -21 748
Upptagna lån 15 000 –
Amortering av lån -17 850 -22 850
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -34 947 129 800

Årets kassaflöde 283 -367
Likvida medel vid årets början 5 417
Kursdifferens i likvida medel 7 -45
Likvida medel vid årets slut 29 295 5
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Not 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3).

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncer-
nen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Redovisnings-
principer i moderbolaget”.

Enligt regeringens riktlinjer av den 2007-11-29 skall IFRS (Internatio-
nal Financial Reporting Standards) tillämpas av företag med statligt 
ägande. Företagets styrelse har dock tagit beslut 2017-09-22 att 
inte tillämpa IFRS-regelverket med motiveringen att det är anpassat 
för stora börsnoterade koncerner och onödigt komplex för en kon-
cern av APL:s storlek.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumär-
ken redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Förvärvade immateriella tillgångar
- Programvaror .......................................................................... 5–6 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande kompo-
nenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats 
upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod 
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgång-
ens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

 Nyttjandeperiod
Byggnader ............................................................................. 10-30 år
Inventarier, verktyg och installationer ..................................... 3-20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjande-
perioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskriv-
ning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars 
nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger 
till grund för avskrivningen på byggnader:

- Stomme ................................................................................25-30 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm ............................... 20-25 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm ..................... 12-25 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm ....................................... 20-25 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm ...................................10-17 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstill-
gångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att 
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan 
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nytt-
jandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som till-
gången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när 
den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används 
är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare 
nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen 
har förändrats.

Leasing 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella 
leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt 
vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en 
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. 
Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finan-
siellt leasingavtal. Finansiell leasing förekommer ej.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd 
förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 
och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. 
Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid 
anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning 
av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår 
de uppkommer.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för 
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

I egentillverkade produkter består anskaffningsvärdet av direkta 
materialkostnader, direkta tillverkningskostnader och de indirekta 
kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda 
utgiften för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt 
kapacitetsutnyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i 
BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 

Noter
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gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet 
i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har 
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisnings-
tillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ned-
skrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Värdering av finansiella skulder 
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffnings-
värde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har 
korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektiv-
räntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som 
antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat 
företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre 
någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken 
på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är bero-
ende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning 
som avgifterna ger. 

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att 
lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare 
anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättning-
arna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken 
att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna 
(investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna 
är överförda till ett annat företag. 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. 
Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 
2012:1.

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbe-
stämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära 
skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första 
redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden 
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras 
på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld 
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen 
och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som 
sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och fram-
tida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på 
uppskjuten skatt och eget kapital. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa 
uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 

Omstruktureringsreserv
En avsättning för omstrukturering av verksamhet redovisas när 
företaget måste fullfölja omstruktureringen till följd av legal eller 
informell förpliktelse vilket innebär att företaget har en fastställd och 
utförlig omstruktureringsplan och de som berörs har en välgrundad 
uppfattning om att omstruktureringen kommer att genomföras.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 
 · En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars 
förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller

 · En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som 
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är san-
nolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana 
garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som 
inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i 
takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade 
med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt när 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekono-
miska innebörd.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har 
säkerställts.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget upp-
fyllts. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa 
det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Koncernredovisning
Dotterbolag
Dotterbolag är företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt 
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte 
att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv 
bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från 
och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enhe-
ten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen inne-
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bär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt 
intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 
dotterbolag.

Anskaffningsvärdet för dotterbolag beräknas till summan av verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av 
uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapita-
linstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 
samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten 
av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas 
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och 
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Redovisningsprinciper i moderbolaget
Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer med 
de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen 
utom i nedanstående fall. 

Andelar i dotterbolag, intresseföretag och  
gemensamt styrda företag
Andelar i dotterbolag, intresseföretag och gemensamt styrda 
företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdis-
position i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget 
har påverkat företagets aktuella skatt.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör bedömningar och antaganden som påver-
kar skulder och tillgångar i balansräkningen respektive intäkts- och 
kostnadskonton i resultaträkningen. Dessa bedömningar är utifrån 
vad som bedöms rimliga under rådande omständigheter. Risken 
för väsentliga justeringar i redovisade värden under kommande 
räkenskapsår bedöms främst föreligga avseende nyttjandeperio-
der för materiella anläggningstillgångar, nedskrivningsprövning av 
materiella- och immateriella anläggningstillgångar samt avseende 
varulagervärdering.

Not 3

Nettoomsättning per rörelsegren 
och geografisk marknad
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Affärsområde Samhällsuppdrag 455 254 378 365
 (varav extemporeverksamhet) (182 418) (153 664)
Affärsområde CDMO 256 824 228 502
Affärsområde Beredningstjänst 793 440 830 624
Övrigt 3 678 10 676

1 509 196 1 448 167

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 1 428 019 1 285 986
Länder inom EU 46 425 100 815
Övriga länder 34 752 61 366

1 509 196 1 448 167

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Affärsområde Samhällsuppdrag 455 254 378 365
 (varav extemporeverksamhet) (182 418) (153 664)
Affärsområde CDMO 256 824 228 502
Affärsområde Beredningstjänst 793 440 830 624
Övrigt 1 343 4 876

1 506 861 1 442 367

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 1 425 684 1 280 186
Länder inom EU 46 425 100 815
Övriga länder 34 752 61 366

1 506 861 1 442 367

Not 4

Övriga rörelseintäkter
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Kursvinster på fordringar/skulder av 
rörelsekaraktär

376 813

Statlig ersättning 40 000 –
Erhållna bidrag och ersättningar för 
personal

703 2 473

Övrigt 1 205 90
42 284 3 376

Moderbolaget
Kursvinster på fordringar/skulder av 
rörelsekaraktär

376 813

Statlig ersättning 40 000 –
Erhållna bidrag och ersättningar för 
personal

703 2 473

Övrigt 1 206 90
42 285 3 376

Not 5

Arvode och kostnadsersättning  
till revisorer
Belopp i tkr 2021 2020
Koncern
KPMG
Revisionsuppdrag -770 -572
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

- -20

Skatterådgivning – -5
Andra uppdrag -167 -152

-937 -749

 Not 5 fortsätter på sidan 42
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(Not 5 forts.)

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolag
KPMG
Revisionsuppdrag -770 -572
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

- -20

Skatterådgivning – -5
Andra uppdrag -167 -152

-937 -749
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revi-
sor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana 
övriga arbetsuppgifter.

Not 6

Särredovisning av 
samhällsuppdraget 2021
Belopp i tkr

Koncernen Småskalig
extempore

Lagerbe-
redningar

Övrig verk- 
samhet

Totalt

Rörelsens 
intäkter

181 482 271 437 1 056 227 1 509 146

Rörelsens kost-
nader

-261 655 -260 826 -966 607 -1 489 088

Rörelseresultat -80 173 10 611 89 620 20 058

Med samhällsuppdraget avses tillverkning av extemporeläkemedel 
och lagerberedningar. Intäkter och kostnader är fördelade enligt 
gällande kalkylmodell. I Rörelsens intäkter övrig verksamhet ingår 
statlig ersättning med 40 mkr.

Not 7

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
Medelantalet anställda

2021 Varav 
män

2020 Varav 
män

Moderbolaget
Sverige 506 37% 489 35%
Totalt i moderbolaget 506 37% 489 35%

Dotterbolag
Sverige – 0,0% – 0,0%
Totalt i dotterbolaget – 0,0% – 0,0%

Koncernen totalt 506 37% 489 35%

Redovisning av könsfördelning bland 
ledande befattningshavare

2021-12-31 2020-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderbolaget
Styrelsen 50% 50%
Övriga ledande befattningshavare 38% 45%

Koncernen totalt
Styrelsen 67% 64%
Övriga ledande befattningshavare 38% 45%

Löner och andra ersättningar samt sociala  
kostnader, inklusive pensionskostnader

Belopp i tkr 2021 2020
Löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader
Löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderbolaget -253 171 -116 981 -246 343 -107 138
(varav pensionskostnad) -(36 670) -(31 672)

Dotterbolag
(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt -253 171 -116 981 -246 343 -107 138
(varav pensionskostnad) -(36 670) -(31 672)

Moderbolaget
I ovanstående ingår en upplupen kostnad för avgångsersättning  
inklusive sociala kostnader med 4 279 (f.å 827).
Av årets pensionskostnader avser 0 (f.å. 59) företagets VD och 
styrelse. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa 
uppgår till 0 (f.å. 0).

Koncernen
I ovanstående ingår en upplupen kostnad för avgångsersättning  
inklusive sociala kostnader med 4 279 (f.å 827).
Av årets pensionskostnader avser 0 (f.å. 59) företagets VD och 
styrelse. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa 
uppgår till 0 (f.å. 0).

Löner och andra ersättningar fördelade  
mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga

Belopp i tkr 2021 2020
Styrelse 
och VD 1)

Övriga 
anställda

Styrelse 
och VD

Övriga 
anställda

Moderbolaget -19 211 -233 960 -20 542 -225 801
(varav tantiem o.d.) (–) (–)
Dotterbolag – – – –
(varav tantiem o.d.) (–) (–)
Koncernen totalt -19 211 -233 960 -20 542 -225 801
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

1) inklusive ledande befattningshavare

Konsultkostnader inhyrda befattningshavare
I beloppet ingår kostnad för inhyrd VD med 4 173 för 2021 (4 712 
för 2020) via Nordic Interim Solutions AB och Castanie AB samt
CFO 870 via Nordic Interim Solutions AB.

Not 7 fortsätter på sidan 43
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(Not 7 forts.)

Styrelsens ersättningar
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt års-
stämmans beslut 15 april 2021.
Inget arvode utgår till arbetstagarrepresentanter/suppleanter.

Moderbolaget 2021 2021 2020 2020

Belopp i tkr
Styrelse- 
arvoden

RU- 
arvoden 2)

Styrelse- 
arvoden

RU- 
arvoden 2)

Johan Assarsson, ordförande 272 265
Agneta Edberg, ledamot 136 133
Kjell Johansson 136 27 133 25
Göran Stiernstedt 136 22 133
Lotta Medelius-Bredhe 136 133
Malin Sandquist 136 22 133 20
Eugen Steiner, ledamot 1) 133 20

952 71 1 063 65

1) Avgick vid årsstämman 2021-04-15.
2) Revisionsutskott (RU) tillsattes år 2020.

Ledande befattningshavares ersättningar
Ersättningar till företagsledning exkl VD utgörs av lön- och pensionskostnader samt övriga förmåner.  
Övriga förmåner utgörs till största delen av förmånsvärde för tjänstebil och drivmedel.
Ersättning till VD utgår i form av konsultarvode.

Moderbolaget 2021 2020
Belopp i tkr Grundlön Övriga 

förmåner
Penisions- 

kostnad
Totalt Grundlön Övriga 

förmåner
Penisions- 

kostnad
Totalt

Erik Haeffler VD 1) 722 12 734
Jan Erneberg VD 2)

Kjell Johansson 3)

Elisabeth Wesselson, Chef HR & Kommunikation 4) 1 433 31 695 2 159 1 224 17 605 1 846
Henrik Everberg, Chef Tillverkning & QC 5) 1 194 19 549 1 762 440 9 198 647
Inger Bergman, Chef QA & Compliance  6) 1 136 25 494 1 655 1 117 49 471 1 637
Jamal Feghhi, Chef Samhällsuppdrag  
& Beredningstjänster

1 212 15 521 1 748 1 216 83 521 1 820

Kia Frenssen, Chef Supply, Produktion & Utveckling 8) 112 17 299 428 1 390 97 505 1 992
Malin Vågerö, Chef Utveckling & CTM 4) 1 073 26 412 1 511 1 079 12 430 1 521
Patrik Glimvert, Chef Inköp & Supply Chain Planning 4) 1 101 27 218 1 346 1 078 75 208 1 361
Peter Hedlund, Chef Säkerhet, Hälsa & miljö samt 
Fastighet & Anläggning 7)

0 1 234 19 0 1 253

Tanja Yliniva, CFO 9)

Terese Schumann-Lindberg, Chef Hållbart företag 4) 1 299 9 430 1 738 1 170 9 395 1 574
Tobias Larsson, Chef IT & Digitalisering 4) 1 187 37 243 1 467 1 115 96 222 1 433
Ulf Skough, Chef CDMO 1 334 44 533 1 911 1 289 123 552 1 964
Ulrika Königsson, CFO 10) 1 349 12 535 1 896 1 382 12 517 1 911
Ulf Svahn, Chef Materialhantering & Transport 4) 1 058 33 424 1 515 1 033 99 405 1 537

14 210 307 5 353 19 135 14 767 700 5 029 20 496
1) VD, anställd fr.o.m 2021-10-01
2)  VD, t.o.m 2021-08-31, kontrakterad via Nordic Interim Solution AB till en kostnad av 3 135.
3)  VD interim, 2021-09-01–2021-09-31, kontrakterad via Castanie AB till en kostnad av 304.
4)  Medlem i företagsledningen fr.o.m 2020-03-01, ersättning 2020 avser helår.
5)  Medlem i företagsledningen fr.o.m 2020-08-10, ersättning 2020 avser augusti-december.
6)  Ersättning 2020 avser helår.
7) Lönekostnad 2020 inkluderar avgångsvederlag med 1 253.
8) Kia Frenssen lämnade företagsledningen 2021-01-31, förmåner erhölls fram till 2021-07-31.
9)  Medlem i företagsledningen fr.o.m 2021-10-07, kontrakterad av Nordic Interim Solution AB till en kostnad av 870.
10)  Ulrika Königsson lämnade företagsledningen 2021-10-07 och bolaget 2021-12-02.

Pensionsvillkor
Befattningshavares pensioner 
följer villkoren i ITP-planen.
Uppsägningstid
En ömsesidig uppsägning om 

sex månader gäller för ledande 
befattningshavare.
Övriga villkor
För ledande befattningshavare 
utgår avgångsvederlag på tolv 

månader, avräkningsbar mot ny 
inkomst.
Beslutsordning
Ersättning och förmåner till VD 
har beslutats av styrelsen. Beslut 

om ersättning och förmåner till 
övriga ledande befattnings-
havare har tagits av VD och 
ordförande efter föredragning i 
styrelsen.
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Not 8

Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare1)

Belopp i tkr 2021 2020
Koncern
Inom ett år -7 792 -11 184
Mellan ett och fem år -17 348 -28 408
Senare än fem år -7 585 -15 620

-32 725 -55 212

2021 2020
Räkenskapsårets kostnadsförda 
leasingavgifter

-14 481 -18 084

Koncernens leasingavgifter avser i huvudsak hyra av produktions-
anläggning i Göteborg samt övriga externa lokaler.

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Inom ett år -40 980 -44 372
Mellan ett och fem år -17 348 -28 408
Senare än fem år -7 585 -15 620

-65 913 -88 400

2021 2020
Räkenskapsårets kostnadsförda 
leasingavgifter

-47 287 -50 891

Moderbolagets leasingavgifter avser i huvudsak hyra av fyra 
produktionsanläggningar, varav tre ägs av dotterbolaget APL 
Fastigheter AB.   
1)  Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 

operationella leasingavtal.

(Not 8 forts.)

Leasingavtal där företaget är leasegivare1)

Belopp i tkr 2021 2020
Koncern
Inom ett år 2 705 2 332
Mellan ett och fem år – 2 366
Senare än fem år – –

2 705 4 698

2021 2020
Variabla avgifter som ingår i 
räkenskapsårets resultat

2 705 2 298

Koncernens leasingintäkter utgöres av hyra för  
uthyrning av lokaler. Från oktober 2018 uthyres del av 
 produktionsanläggningen i Stockholm till extern part.

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Inom ett år – –
Mellan ett och fem år – –
Senare än fem år – –

– –

2021 2020
Variabla avgifter som ingår i 
räkenskapsårets resultat

– –

1) Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal.

Not 9

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Ränteintäkter, övriga 97 104

97 104
Moderbolaget
Ränteintäkter, övriga 97 104

97 104

Not 10

Räntekostnader och liknande 
resultatposter
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Räntekostnader, kreditinstitut -3 135 -3 478
Räntekostnader, övriga -13 -83

-3 149 -3 561
Moderbolaget
Räntekostnader, kreditinstitut -1 864 -2 198
Räntekostnader, övriga -12 -83

-1 877 -2 281

Not 11

Bokslutsdispositioner, övriga
Belopp i tkr 2021 2020
Skillnad mellan skattemässig och 
redovisad avskrivning 
Periodiseringsfond, årets återföring – –

– –
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Not 12

Skatt på årets resultat
Avstämning av effektiv skatt
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 17 006 -44 244

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 20,6% -3 503 21,4% 9 468
Andra icke-avdragsgilla kostnader -2,4% -405 -0,6% -283
Ej skattepliktiga intäkter 0,0% – 0,0% –
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 0,0% – -20,8% -9 185
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 23,0% 3 908 0,0% –
Effekt av ändrade skattesatser 0,0% – 0,0% –
Schablonränta på periodiseringsfond 0,0% – 0,0% –
Omvärdering av uppskjuten skatt 0,0% – 0,0% –
Redovisad effektiv skatt 0,0% – 0,0% –

Skattemässiga underskottsavdrag i koncernen uppgår till 145 955 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 kr.

Se resp företags skatteberäkning för underlag till nedan:
APL 2021 2020
Moderbolaget Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 17 007 -35 894

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 20,6% -3 503 21,4% 7 681
Ej avdragsgilla kostnader -2,4% -405 -0,8% -283
Ej skattepliktiga intäkter 0,0% – 0,0% –
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 23,0% 3 908 -20,6% -7 398
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 0,0% – 0,0% –
Omvärdering av uppskjuten skatt 0,0% – 0,0% –
Redovisad effektiv skatt 0,0% – 0,0% –

Skattemässiga underskottsavdrag i moderbolaget uppgår till 145 955 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 kr.

Not 13

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten 
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 61 515 53 682
Årets investeringar 3 061 7 833
Vid årets slut 64 576 61 515

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -36 273 -26 497
Årets investeringar -9 413 -9 776
Vid årets slut -45 686 -36 273

Redovisat värde vid årets slut 18 890 25 242

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 60 976 53 144
Årets investeringar 3 061 7 832
Vid årets slut 64 037 60 976

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -35 950 -26 282
Årets investeringar -9 305 -9 668
Vid årets slut -45 255 -35 950

Redovisat värde vid årets slut 18 782 25 026
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Not 14

Byggnader och mark 
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 367 391 354 218
Omklassificeringar – 13 173
Vid årets slut 367 391 367 391

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -88 174 -71 539
Årets avskrivning -17 332 -16 635
Vid årets slut -105 506 -88 174

Redovisat värde vid årets slut 261 885 279 217

Varav mark
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden 6 549 6 549
Redovisat värde vid årets slut 6 549 6 549

Not 15

Inventarier, verktyg och 
installationer
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 450 084 431 737
Avyttringar och utrangeringar -6 748 -932
Omklassificeringar 22 171 19 279
Vid årets slut 465 507 450 084

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -339 462 -321 539
Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar

6 747 913

Årets avskrivning -20 587 -18 836
Vid årets slut -353 302 -339 462

Redovisat värde vid årets slut 112 205 110 622

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 437 840 420 699
Avyttringar och utrangeringar -6 748 -932
Omklassificeringar 20 104 18 073
Vid årets slut 451 196 437 840

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -337 685 -320 406
Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar

6 748 913

Årets avskrivning -19 685 -18 192
Vid årets slut -350 622 -337 685

Redovisat värde vid årets slut 100 574 100 155

Not 16

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Vid årets början 34 226 9 411
Nedskrivningar – –
Omklassificeringar -22 171 -32 452
Investeringar 54 157 57 267
Redovisat värde vid årets slut 66 212 34 226

Moderbolaget
Vid årets början 30 738 7 568
Nedskrivningar –
Omklassificeringar -20 104 -18 072
Investeringar 39 688 41 242
Redovisat värde vid årets slut 50 322 30 738
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Not 17

Andelar i koncernföretag
Belopp i tkr 2021 2020
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 79 897 79 897
Redovisat värde vid årets slut 79 897 79 897

Spec av moderbolagets och koncernens  
innehav av andelar i koncernföretag

2021 2020
Dotterbolag /  
Org nr / Säte

Antal 
andelar

Antal  
i % 1)

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

APL Fastigheter AB,  
556773-4735,  
Stockholm

100 000 100 79 897 79 897

1)  Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer 
med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not 18

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter
Belopp i tkr 2021 2020
Koncern
Förutbetalda hyror 2 094 2 987
Förutbetalda försäkringar 669  580
Upplupna intäkter 1 508 2 796
Licenser 5 828 5 675
Övriga poster 5 638 4 563

15 736 16 600

Moderbolaget
Förutbetalda hyror 2 094 2 987
Förutbetalda försäkringar 669 580
Upplupna intäkter 1 508 2 796
Licenser 5 828 5 675
Övriga poster 5 455 4 363

15 553 16 400

Not 19

Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 285 453 840,  
disponeras enligt följande: (belopp i tkr):

Balanseras i ny räkning 285 454
Summa 285 454

Not 20

Antal aktier och kvotvärde
2021 2020

Antal aktier 10 000 10 000
Kvotvärde, kr 1 000 1 000

Not 21

Övriga avsättningar
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Omstruktureringsåtgärder 4 000 4 846

4 000 4 846

Moderbolaget
Omstruktureringsåtgärder 4 000 4 846

4 000 4 846

Belopp i tkr 2021 2020
Koncern
Omstruktureringsåtgärder
Redovisat värde vid årets början 4 846 11 254
Avsättningar som gjorts under året 1) 528 3 281
Belopp som tagits i anspråk under 
året -1 374 -9 689
Outnyttjade belopp som har återförts 
under året –
Redovisat värde vid årets slut 4 000 4 846

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Omstruktureringsåtgärder
Redovisat värde vid årets början 4 846 11 254
Avsättningar som gjorts under året 1) 528 3 281
Belopp som tagits i anspråk under 
året -1 374 -9 689
Outnyttjade belopp som har återförts 
under året – –
Redovisat värde vid årets slut 4 000 4 846

1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.
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Not 22

Långfristiga skulder
2021 2020

Koncernen
Skulder som förfaller senare än fem år 
från balansdagen:

– –

Övriga skulder till kreditinstitut – –

Moderbolaget
Skulder som förfaller senare än fem år 
från balansdagen:

– –

Övriga skulder till kreditinstitut – –

Not 23

Checkräkningskredit
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Beviljad kreditlimit 150 000 150 000
Outnyttjad del -133 261 -90 627
Utnyttjat kreditbelopp 16 739 59 373

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Beviljad kreditlimit 150 000 150 000
Outnyttjad del -133 261 -90 627
Utnyttjat kreditbelopp 16 739 59 373

Not 24

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Personalrelaterade  
upplupna kostnader

36 502 34 838

Förutbetalda intäkter 7 029 7 355
Upplupna lokalkostnader 2 210 1 927
Upplupna transportkostnader 729 323
Övriga poster 9 340 8 774

55 810 53 217

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Personalrelaterade  
upplupna kostnader

36 502 34 838

Förutbetalda intäkter 2 375 2 727
Upplupna lokalkostnader 2 210 1 873
Upplupna transportkostnader 729 323
Övriga poster 9 324 8 764

51 140 48 525

Not 25

Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser – koncernen
Belopp i tkr 2021 2020
Ställda säkerheter Inga
För egna skulder och avsättningar

Övriga skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar – 290 000

Not 26

Ställda säkerheter och eventual-
förpliktelser – moderbolaget
Belopp i tkr 2021 2020
Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande åt dotterbolaget APL Fastigheter AB, 100 mkr.

Not 27

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut
2022 överlämnades beredningsenheterna i Västra Götalands-
regionen (VGR) i regionens regi.

VGR stod för 12,7% av APĹs bruttovinst 2021.
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Not 28

Betalda räntor och 
erhållen utdelning
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Erhållen ränta 97 104
Erlagd ränta -3 149 -3 561

2021 2020
Moderbolaget
Erhållen ränta 97 104
Erlagd ränta -1 877 -2 281

Not 29

Likvida medel
Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 2 706 1 507

2 706 1 507

2021 2020
Moderbolaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 295 5

295 5

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med 
utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 30

Övriga upplysningar till 
kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Belopp i tkr 2021 2020
Koncernen
Avskrivningar 47 331 44 789
Nedskrivningar pågående investeringar 2 000 458
Rearesultat utrangering av anläggnings-
tillgångar

– 10

Övriga avsättningar -846 -6 408
Kursdifferenser i likvida medel -7 -45
Övriga ej kassaflödespåverkande poster – 9

48 478 38 813

Belopp i tkr 2021 2020
Moderbolaget
Avskrivningar 28 989 27 402
Nedskrivningar pågående investeringar 2 000 458
Rearesultat utrangering av anläggnings-
tillgångar

– 10

Övriga avsättningar -846 -7 116
Kursdifferenser i likvida medel -7 -45
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 1 –

30 137 20 709

Not 31

Koncernuppgifter
Inköp och försäljning inom koncernen 
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
3,1 (1,6) % av inköpen och 0 (0,1) % av försäljningen andra företag 
inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 32

Nyckeltalsdefinitioner
Inköp och försäljning inom koncernen 

Bruttovinstmarginal:
Bruttoresultat / Nettoomsättning

Räntabilitet på eget kapital:
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare / Genomsnitt-
ligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala till-
gångar

Räntebärande nettoskuld:
Räntebärande skulder minskat med räntebärande tillgångar
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB för år 2021 med 
undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 25-30. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 18-50 i 
detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 25-30. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet  
om fortsatt drift 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa upp-
märksamhet på förvaltningsberättelsen av vilken det framgår att 
ledningen bedömer att det finns ett fortsatt investeringsbehov och 
att finansieringen inte var säkerställd vid tidpunkten för avgivandet 
av årsredovisningen. Dessa förhållanden tyder på att det föreligger 
en osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta driften.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-17, 53-54 och 59. Den andra informationen består också av 
ersättningsrapporten som vi inhämtade före datumet för denna 
revisionsberättelse. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finan-
siella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felak-
tighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-
rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Apotek Produktion & Laboratorier AB, org. nr 556758-1805
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•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som 
vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Apotek Produktion & Laboratorier AB för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-
tiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 25-30 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningsla-
gen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är 
i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 31 mars 2022

KPMG AB

Ingrid Hornberg Román 
Auktoriserad revisor
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OM APL FINANSIELLA RAPPORTER HÅLLBARHET Hållbarhetsstyrning GRI-index

Hållbarhetsstyrning
Vi arbetar långsiktigt med att utveckla 
verksamheten för framtiden och vara 
ett hållbart företag. Under 2021 har vi 
kompletterat vår strategi och har nu fokus på 
områden där vi ser att vi kan bidra till Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling.

Påverkan 
Vårt hållbarhetsarbete omfattar miljö, arbetsmiljö, socialt 
ansvar och ekonomi. Det är en integrerad del av vår 
affärsmodell och en viktig del av verksamhetsutvecklingen. 
Vi beaktar våra intressenters förväntningar samt krav från 
myndigheter och våra ägare. Vi är anslutna till FN:s Global 
Compact och Fossilfritt Sverige. Vi har under året omvärderat 
vår verksamhet i förhållande till FNs globala mål och funnit att 
sex av dem – 3, 6, 7, 8, 12 och 13 – är relevanta för oss.

Styrning
Ett strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor är en förutsätt
ning för långsiktigt värdeskapande och därmed för långsiktig 
finansiell avkastning. Hållbart företagande är en integrerad 
del av vår strategiska plan och verksamhetsstyrning. En lång
siktig strategi (3–5 år) har skapats med ett antal strategiska 
fokusområden. Dessa fokusområden stöttas av operativa 
planer (1–3 år) som beskriver hur verksamheten måste 
utvecklas för att bidra till strategin. För varje fokusområde 

tas KPI:er och styrkort per enhet fram. Med hjälp av denna 
styrkedja arbetar hela organisationen mot samma mål och 
strävar mot visionen.

Styrning av ekonomiska aspekter sker genom våra 
policyer för etik och kredit, vårt fokusområde ”Effektivitet” och 
”Hållbarhet” (sid 9) samt genom specifika måltal och GRI. 
Styrning av miljöaspekter sker genom policyer för SHM och 
etik, våra fokusområden för ”Hållbarhet” och ”Affärsetik” (sid 
9) samt genom specifika måltal och GRI. Styrning av sociala 
aspekter sker genom policyer för SHM och personal, våra 
fokusområden ”Hållbarhet”, ”Affärsetik” och ”Kompetens” (sid 
9) samt genom specifika måltal och GRI.

Revisioner och löpande avvikelsehantering
Revisioner och löpande avvikelsehantering ger värdefull 
information om brister och förbättringsområden samt vad 
som fungerar väl.  Våra revisionsteam leds av en kvalitets
chef, som tillsammans med övriga i teamet har till uppgift 
att inspektera verksamheten utifrån Good Manufacturing 
Practice (GMP).

Hållbarhetsarbete redovisas enligt GRI
Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting 
Initiative’s (GRI) riktlinjer och från och med räkenskapsår 
2018 enligt GRI SRS (Sustainability Reporting Standards), en 
global standard för hållbarhetsrapportering nivå Core. Utifrån 
den senaste väsentlighetsanalysen har vi definierat sex 
specifika standardupplysningar. 

Specifika standardupplysningar omfattar inte verksamhet i 

de lokaler som vårt dotterbolag APL Fastigheter AB hyr ut till 
externa hyresgäster och inte heller i de regionfastigheter där 
vi hyr lokaler. Specifika standardupplysningar om arbetsför
hållanden och arbetsvillkor omfattar  alla medarbetare, men 
inte konsulter och inhyrd personal.

Hållbarhetsredovisningen följer riktlinjerna för extern 
rapportering för bolag med statligt ägande och är översiktligt 
granskad av tredje part, se revisorernas bestyrkanderapport 
på sidan 58.*

Utvärdering
I enlighet med  våra långsiktiga hållbarhetsmål går före
tagsledningen regelbundet igenom beslutsunderlag och 
handlingsplaner i syfte att kort eller långsiktigt minska miljö, 
arbetsmiljö och samhällspåverkan. 

Vid frågor om APL:s Års och hållbarhetsredovisning 
kontakta vd Erik Haeffler via epost: erik.haeffler@apl.se

*  Den översiktligt granskade hållbarhetsredovisningen tillika den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med ÅRL kap 6, utgörs av 
sidorna 6-8, 9-12, 22, (varumärkesrisk), 23 (säkerhet/hälsa/miljö-risk),  
24 (bedrägeririsk) samt 53-57 (bl.a. sid 55 anti-korruptionsrisk).
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Standard Generella upplysningar Kommentar Sida i ÅR

GRI 102 1 Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn 18

102-2 Viktigaste produkterna och tjänsterna  3, 13-17

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor 18

102-4 Länder där verksamhet bedrivs 3

102-5 Ägarstruktur och företagsform 25

102-6 Marknader som organisationen är verksam inom 3, 13-17

102-7 Organisationens storlek  3, 57

102-8 Totalt antal anställda 3, 57

102-9 Organisationens värde- och leverantörskedja  9-12

102-10  Väsentliga förändringar i organisationen under perioden  5

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning Försiktighetsprincipen ligger till grund för hur arbetet med hållbar 
utveckling har utformats.

102-12 Hållbarhetsinitiativ som organisationen skrivit under 9-12, 53

102-13 Sammanslutningar som organisationen är medlem i 9-12, 53

GRI 102 2 Strategi

102-14 Vd-ord 6-8

GRI 102 3 Etik och integritet

102-16 Organisationens värderingar, uppförandekoder etc. 9-12

GRI 102 4 Styrning

102-18 Redogörelse för företagets bolagsstyrning 25-28

GRI 102 5 Intressentrelationer

102-40 Organisationens intressenter 9, 11

102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal Alla medarbetare exklusive VD

102-42 Tillvägagångssätt att identifiera intressenter 9, 11

102-43  Metod för intressentdialog 9, 11

102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp 9, 11

GRI-index
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Standard Generella upplysningar Kommentar Sida i ÅR

GRI 102 6 Redovisningens profil och omfattning

102-45 Entiteter som ingår i redovisningen 18

102-46  Process för att identifiera innehåll 9-12, 53

102-47 Identifierade väsentliga hållbarhetsaspekter 9-12, 53

102-48 Effekter av förändringar i tidigare redovisad information 53

102-49 Väsentliga förändringar från föregående redovisning 5, 18-19

102-50 Redovisningsperiod 18

102-51 Publicering av senaste redovisningen Mars 2021

102-52 Redovisningscykel Årligen

102-53  Kontaktperson för frågor angående redovisningen 53

102-54 Redovisningsnivå 53

102-55 GRI-index  54-56

102-56 Extern granskning 58

Standard Specifika upplysningar Kommentar

GRI 201 Ekonomiska resultat

103-1/2/3 Förklaring av väsentligt och avgränsningar/ Hållbarhetsstyrning/ 
Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9-12, 53

201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde 57

GRI 205 Antikorruption

103-1/2/3 Förklaring av väsentligt och avgränsningar/ Hållbarhetsstyrning/ 
Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9-12, 53

205-3 Bekräftade incidenter av korruption där åtgärd vidtagits APL har inte haft något konkret fall av korruption under 2021 (mål 0) 55

GRI 302 Energi

103-1/2/3 Förklaring av väsentligt och avgränsningar/ Hållbarhetsstyrning/ 
Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9-12, 53

302-1 Energiförbrukning internt Totalt ökad energiförbrukning (el- och fjärrvärme) med 6,8%. 
Energiförbrukning (MWh) / produktionsmängd (ton) har minskat med 23%.

56-57
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GRI 305 Utsläpp till luft och vatten

103-1/2/3 Förklaring av väsentligt och avgränsningar/ Hållbarhetsstyrning/ 
Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9-12, 53

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser på grund av energianvändning, 
scope 2 1

Ökat utsläpp i jmf med 2020 pga ökade emissionsfraktorer från 
fjärrvärmeverken, Umeå Energi och Södertörns Fjärrvärme.

57

305-3 Indirekta utsläpp av växthusgaser på grund av tjänsteresor och 
varutransporter, scope 3 2

Notera att utsläppet är högre jämfört med 2020. Detta beror på 
att vi får en tydligare redovisning från Logent på transporter 
mellan våra lager. Tidigare beräknade Tamro dessa utsläpp 
men beräkningen stämde inte och kunde inte jämföras med 
apoteksdistribution.  
Vi kommer därmed att få en betydligt pålitligare redovisning av 
våra utsläpp. Utsläpp via tjänsteresor ligger fortsatt lågt mest 
pga Corona effekten.

57

GRI 403  Hälsa och säkerhet

103-1/2/3 Förklaring av väsentligt och avgränsningar/ Hållbarhetsstyrning/ 
Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9-12, 53

403-5 Utbildning av medarbetare inom arbetsmiljö och säkerhet Totalt 928 utbildningstimmar under 2021 inom brand och arbetsmiljö  
(1,7h / anställd). Redovisningen omfattar ej kön eller anställningskategori.

9-12

GRI 405 Mångfald och jämställdhet

103-1/2/3 Förklaring av väsentligt och avgränsningar/ Hållbarhetsstyrning/ 
Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9-12, 53

405-1 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra 
anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra 
mångfaldsindikatorer

Redovisningen omfattar ej minoritetstillhörighet eller andra 
mångfaldsindikatorer.

57

GRI 406 Diskriminering

103-1/-2/-3 Förklaring av väsentligt och avgränsningar/ Hållbarhetsstyrning/ 
Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9-12, 53

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder APL har inte haft något konkret fall av diskriminering under 2021 (mål 0) 56

GRI 414 Leverantörsbedömning

103-1/-2/-3 Förklaring av väsentligt och avgränsningar/ Hållbarhetsstyrning/ 
Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9-12, 53

414-2 Negativa sociala konsekvenser i försörjningskedjan och vidtagna 
åtgärder

Alla våra leverantörer skall signera vår Supplier Code of Conduct 
(uppförandekod) alternativt kunna visa upp egen likvärdig. Cirka 84%  
uppfyller dessa krav. Antal leverantörer som ej lever upp till APL:s 
uppförandekod är 17 st (3,6%). Fortsatta handlingsplaner kommer 
genomföras. 3

9-12, 56

1 Källa för använda emissionsfaktorer är från våra leverantörer av el- och fjärrvärme.
2  Källa för använda emissionsfaktorer är från våra leverantörer av tjänsteresor (endast avseende flygresor) samt 

leverantörer av varutransporter (endast avseende transporter och leveranser av våra läkemedel mot kund).
3  Antal leverantörer som ej lever upp till APLs uppförandekod är leverantörer från Asien som signerat APLs 

uppförandekod men ej besvarat vårt självutvärderingsdokument eller fått lågt antal poäng efter besvarande av 
självutvärderingsdokument. Inga fysiska audits har genomförts avseende sociala effekter.
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RESULTATINDIKATIONER

Ekonomisk data koncernen (tkr) 2021 2020 2019

Direkt tillskapat ekonomiskt värde

Intäkter 1 509 196 1 451 647 1 299 662

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelsens kostnader  -1 071 558 - 1 094 060 -1 006 320

Löner och ersättningar till anställda -383 342 - 353 481 -340 752

Betalningar till finansiärer -3 149 -3 561 -3 539

Skattekostnader - - –

Investeringar i samhället - - –

Behållet ekonomiskt värde 64 337 -545 -50 949

Utdelning ägare - - –

Skatt på årets resultat - - 1 796

Avskrivningar -47 331 - 44 789 -34 009

REDOVISAT RESULTAT ENLIGT ÅRSREDOVISNING 17 006 -44 244 -83 162

Miljödata

Indirekt energianvändning (MWh) 

El; förnybara energikällor 9 974 9 760 12 072

Fjärrvärme; förnybara och ej förnybara energikällor 4 415 3 711 6 029

Indirekta utsläpp av koldioxid (ton)*

Fjärrvärme från ej förnybara energikällor, Scope 2 140,4 70,6 242,8

Tjänsteresor från ej förnybara energikällor, Scope 3 21,6 18,9 70,5

Transporter från ej förnybara energikällor, Scope 3 248,0 98,4 37,7

Medarbetardata, antal

Totalt antal medarbetare 549 578 549

Anställningsform

Tillsvidareanställda 524 532 505

Visstidsanställda 25 46 44

Andel som omfattas av kollektivavtal (%) 100 100 100

Fördelning kön och åldersgrupper, antal

Män 195 197 172

Kvinnor 354 381 377

Styrelse och ledning, fördelning män % / kvinnor % 56 / 44 58 / 42 60 / 40

Medarbetare under 30 år 70 83 77

Medarbetare 30–50 år 273 294 275

Medarbetare över 50 år 206 201 197

*  Framtagen data avseende klimatpåverkan är förknippad 
med osäkerhet, vilket beror på såväl vetenskaplig osäkerhet 
kring mätmetoder som på osäkerhet i det data som 
mätmetoderna appliceras på.
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Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen och verkställande direktören 
i Apotek Produktion & Laboratorier AB att översiktligt granska 
Apotek Produktion & Laboratorier AB hållbarhetsredovisning 
för år 2021. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningen 
som även är den lagstadgade hållbarhetsrapporten på sidan 
53 i detta dokument.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva
ret för att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga 
kriterier respektive årsredovisningslagen. Kriterierna framgår 
på sidan 53 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de 
delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgivet av GRI 
(Global Reporting Initiative) som är tillämpliga för hållbarhets
redovisningen, samt av företagets egna framtagna redovis
nings och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även 
den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta 
en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovis
ningen grundad på vår översiktliga granskning och lämna ett 
yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

Vårt uppdrag är begränsat till den historiska information som 
redovisas och omfattar således inte framtidsorienterade 
uppgifter.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och 
översiktliga granskningar av historisk finansiell information 
(omarbetad). En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. Vi har utfört vår granskning avseende 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med FARs 
rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. En översiktlig granskning 
och en granskning enligt RevR 12 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. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 
system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade 
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska 
krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i 
lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till 
Apotek Produktion & Laboratorier AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning och granskning enligt RevR 12 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 och granskning enligt 
RevR 12 har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har. 

Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från de 
av styrelsen och verkställande direktören valda kriterier, som 
definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för 
upprättande av hållbarhetsredovisningen. 

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning 
är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för 
våra uttalanden nedan.

Uttalanden
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med de ovan av styrelsen och verkställande direk
tören angivna kriterierna. 

En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 31 mars 2022
KPMG AB

Ingrid Hornberg Román Torbjörn Westman
Auktoriserad revisor  Specialistmedlem i FAR

Bestyrkanderapport
Revisors rapport över översiktlig granskning av Apotek Produktion & Laboratorier AB 
hållbarhetsredovisning samt yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Till Apotek Produktion & Laboratorier AB, org. nr 556758-1805.
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Bruttovinst och bruttovinstmarginal 
Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader samt 
skillnaden uttryckt i procent mellan nettoomsättning och 
varukostnader. 

CDMO 
Contract Development & Manufacturing Organisation, 
Kontraktstillverkare. 

CTM 
Clinical Trial Material, Kliniskt prövningsmaterial. 

Extemporeläkemedel 
Ett läkemedel som inte finns kommersiellt tillgängligt 
men som behövs för vissa patienter inom sjukvården. 
Specialtillverkas utifrån förskrivarens bedömning av patien
tens behov.

GRI
Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett 
internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper 
företag, regeringar och andra organisationer att förstå och 
kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, 
mänskliga rättigheter och korruption.

Medeltal anställda 
Beräknas enligt bokföringsnämndens rekommendation K3 
och BFNAR 2006:11. 

Räntabilitet på eget kapital 
Årets resultat i förhållande till eget kapital. Soliditet Eget 
kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Särläkemedel 
Ett läkemedel som har utvecklats speciellt för att behandla en 
sällsynt sjukdom. 

Ordlista

Fotografer   
Shutterstock (sidan 3),  
United Nations Daepartment of Global Communications 
(sidorna 11 och 12),
Malte Danielsson (sidan 13), 
Övriga bilder: APL.
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