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APLs års- och hållbarhetsredovisning 2016
Detta är APLs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2016. Rapporten vänder sig  
framför allt till ägare, kunder och leverantörer men även till övriga intressenter och fokuserar på  
vår strategi, mål samt resultat för det gångna året.
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APL är en av Europas största tillverkare av extempore- 
läkemedel* och en betydande CMO/CDMO** specialise-
rad på utveckling och tillverkning av särläkemedel och 
andra nischprodukter.

APL förser svensk sjukvård med livsviktiga läkemedel. 
Vårt uppdrag är att utveckla och tillverka individanpassade 
läkemedel för patienter med speciella behov, till exempel 
beredningar anpassade för barn och för personer med 
olika typer av överkänslighet. APL är även kontraktstill-
verkare av läkemedel på uppdrag av läkemedelsföretag 
och har resurser för utveckling, tillverkning och analys av 
läkemedel.

Våra läkemedel och tjänster erbjuds till svensk sjukvård, 
apotek samt biotech- och läkemedelsföretag. APL har 
mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av 
läkemedel, omsätter årligen cirka 1,3 mdkr och har 582 
medarbetare. Totalt tillverkade APL 5,7 miljoner förpack-
ningar läkemedel, medicintekniska produkter och han-
delsvaror under 2016. 

*Extemporeläkemedel
Läkemedel som specialtillverkas utifrån förskrivarens  
bedömning av patientens behov och som utgör ett kom-
plement till registrerade läkemedel. De är läkemedel  
som inte finns kommersiellt tillgängliga som behövs för 
vissa patienter inom sjukvården. Extemporeläkemedel 
delas in i individuellt tillverkade extemporeläkemedel  
och lagerberedningar.

**CMO/CDMO
Kontraktstillverkare, Contract Development & Manu-
facturing Organisation, utvecklar och tillverkar  
läkemedel samt beredningar på uppdrag  
av läkemedelsindustrin.

APL bidrar till läkemedel 
som förbättrar och räddar liv 

582
Antal anställda

92
Servicegrad, procent

Rörelseresultat, mkr

1,9
Nettoomsättning, mkr

1301
APL i siffror
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Nytt gränssnitt för e-beställning
I slutet av 2016 lanserade APL ett nytt 
gränssnitt för e-beställning av extem-
poreläkemedel. Det innehåller ett antal 
förbättringar som bygger på förslag 
från användarna som ska leda till ännu 
bättre patientsäkerhet och beställ-
ningsrutiner för apoteken.

Individanpassade läkemedel tema 
på årets APL-seminarium
I anslutning till årets bolagsstämma 
anordnade APL ett seminarium med 
temat Individanpassade läkemedel, 
tillsammans med representanter från 
vården och Socialdepartementet, som 
syftade till att belysa vikten av samver-
kan för individens bästa. 

Nytt affärssystem och  
integrationsplattform
Under året implementerades ett nytt 
affärssystem för utveckling och han-
tering av verksamhets- och affärs-
processer för att möta ökade fram-
tida omvärldskrav. Samtidigt har en 
integrationsplattform implementerats 
för att sänka driftkostnader och skapa 
högre flexibilitet och kvalitet i APLs 
gränssnitt.

Året i korthet 2016

Apotekskunder ger fortsatt  
höga omdömen 
APLs apotekskunder, som  beställer 
extemporeläkemedel, ger APLs 
service fortsatt övervägande mycket 
goda omdömen. Det framgår av APLs 
kundundersökning som genomfördes 
under hösten 2016. Nöjd kund index 
(NKI) uppgår till 75 och är högre än 
referensvärdet 69. Mest nöjda är 
kunderna med APLs kundservice och 
systemet för e-beställningar. 

Kvalitet och leverans- 
säkerhet är viktigast när  
kunden väljer CDMO 
Det visar den NKI-undersökning 
som vi genomförde med våra kunder 
inom Life science under hösten 2016. 
APL får ett nöjd kund index (NKI) på 
64 från kunder som köper analys-, 
 utvecklings- och tillvekningstjänster. 
Flest nöjda kunder har APL hos ut-
ländska kunder och de som beställer 
analys tjänster.

Konsolidering av verksamheten
APL genomförde under året en kart-
läggning och analys av tillgångar och 
innehållet i produktportföljen, vilket 
resulterade i ett beslut om att konso-
lidera den storskaliga tillverkningen 
från fyra till tre anläggningar. Arbetet 
implementeras under 2017. 

Minskad klimatpåverkan
Utsläpp av koldioxid är en viktig  
fråga och under året har APL delvis 
övergått till förnyelsebar fjärrvärme. 
APL har också anslutit sig till FN:s 
Global Compact samt regeringens ini-
tiativ ”Fossilfritt Sverige”, för långsiktigt 
hållbar utveckling av produkter  
och tjänster i samarbete med våra 
intressenter. 

APL 30 år
1986 invigdes APLs anläggningar i 
Stockholm, Göteborg och Malmö och 
verksamheten blev en produktionsen-
het inom Apoteksbolaget. Anläggning-
en i Umeå invigdes några år senare. 
Under året firade APL 30 år, vilket 
kulminerade med en gemensam fest 
på APLs fyra enheter i september.
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Värdeskapande och utveckling är två ledord inom APL. Vi vill  
skapa långsiktigt värde för vår ägare, våra kunder, våra med- 
arbetare och andra intressenter. Det gör vi genom att erbjuda  
tjänster som kontinuerligt utvecklas.

Den kontinuerliga dialogen med våra 
intressenter är central för APLs vidare-
utveckling och ger oss vägledning till 
en hållbar utveckling av våra tjänster  
i linje med intressenternas förvänt-
ningar och krav. På detta sätt säker-
ställer vi att vi uppfyller vårt samhälls- 
uppdrag, erbjuder ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt utbud av tjänster 
och att APL är en attraktiv samarbets-
partner och arbetsgivare.

Under 2016 hade vi inom APL fyra 
tydliga prioriteringar; fortsatt lönsam 
tillväxt i våra affärsområden, utveck-
ling av mer kostnadseffektiva proces-
ser, standardisering och förenkling, 
konsolidering av verksamheten samt 
ett nytt dokumenthanteringssystem. 
Alla aktiviteter kopplade till dessa 
prioriteringar har haft tydliga målsätt-
ningar inom hållbar utveckling såväl 
ekonomiskt, miljömässigt som socialt.

Kundnära tjänsteutveckling
Vi har haft en positiv tillväxt inom 
affärs området Vård & Apotek, där vi 
kan se en försäljningsutveckling av 
våra extemporeläkemedel. Affärsområ-
det Life science har också ökat antalet 

uppdrag inom kontraktstillverkning. 
Under hösten genomförde vi en 

NKI-mätning bland APLs apotekskun-
der och utfallet blev mycket positivt. 
Man rekommenderar gärna våra 
tjänster. Som våra främsta styrkor 
nämns leveranssäkerhet, kvalitet, 
tillgänglighet, kunskap och erfarenhet. 
Förbättringsområden är bland annat 
mer tillgänglig information om extem-
poreläkemedel och vidareutveckling 
av vårt elektroniska beställningssys-
tem EbEx, vilket redan är genomfört 
i samband med uppgraderingen av 
vårt affärssystem.

Inom Life science har vi gjort en 
genomlysning av vår tjänsteportfölj 
för att säkerställa konkurrenskraftiga 
tjänsteerbjudanden för lönsam tillväxt. 
Vi ser en fortsatt hög efterfrågan av 
våra tjänster. Vår nisch, med utveck-
ling av läkemedel och tillverkning i 
liten eller mellanstor skala, passar för 
bland annat tillverkning till kliniska 
prövningar och kontraktstillverkning  
av orphan drugs och andra nisch- 
produkter. Även här har vi genomfört 
en NKI-undersökning och våra kunder 
ser kompetens och kvalitet som våra 

Under 2016 har vi  
genomfört flera stora 
initiativ för att stärka 
vår leveransförmåga 
och arbetet fortsätter 
under 2017.

Eva Sjökvist Saers
Verkställande direktör
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främsta styrkor. Kommunikation och affärsmässighet  
är utvecklingsområden där vi kommer att vässa oss  
ytterligare.

Effektiva flöden och kvalitet i hela värdekedjan
Under året har vi investerat mycket resurser i processut-
veckling i samband med uppgraderingen av vårt affärs-
system. Vi har höga förväntningar om att få betydande 
positiva effekter genom mer standardiserade och kost-
nadseffektiva flöden med större inslag av tvärfunktionellt 
processägande och helhetssyn.

Under året inleddes ett omfattande arbete med att 
konsolidera storskalig tillverkning från dagens fyra an-
läggningar till tre. Detta innebär att storskalig icke steril 
tillverkning överförs från vår anläggning i Göteborg till vår 
anläggning i Malmö. I samband med detta kommer även 
APLs omfattande hantering av insatsmaterial att flyttas till 
Malmö, vilket innebär att vi behöver utöka vår anläggning 
i Malmö. Arbetet kommer genomföras under 2017/2018. 
Syftet är kostnadseffektivisering. Därför har vi samtidigt 
avslutat uppdrag och tillverkning av produkter med låg 
lönsamhet.

Långsiktig hållbar utveckling är en grön tråd genom 
hela vår verksamhet och det var naturligt för oss att ansluta 
till FNs Global Compact. Regeringens initiativ ”Fossilfritt 
Sverige” är viktigt och vi kommer att arbeta aktivt med 
detta vid utvecklingen av våra produkter och tjänster.

Vi arbetar målmedvetet med att minska koldioxidutsläp-
pen och bidrar genom övergång till förnyelsebar fjärrvärme. 

Ett stort antal pågående projekt som involverat många 
medarbetare har bidragit till att tjänsteresorna ökat under 
året. Positivt är att andelen flygresor minskat till förmån 
för tågresor. Vår målsättning är att minska tjänsteresandet 
under 2017.

I februari 2016 inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka 
vid vår anläggning i Umeå, då en av våra medarbetare 
tragiskt förolyckades. Händelsen har påverkat oss alla och 
vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Ett antal åtgärder 
har vidtagits inom APL, däribland en översyn av riskhante-
ringsprocessen. 

Vinnande företagskultur
Förmågan att attrahera kompetenta medarbetare påver-
kas både av hur våra medarbetare och vår omgivning 
ser på APL som arbetsgivare. Därför arbetar vi aktivt och 
metodiskt med att utveckla en vinnande företagskultur. 
Detta inkluderar ett tydligt och coachande ledarskap, högt 
medarbetarengagemang och ett gott arbetsklimat. Arbetet 
följs upp i vår medarbetarundersökning, för att främja 
en hög delaktighet i det kontinuerliga förbättrings- och 
förändringsarbetet. Kompetensutveckling, delaktighet och 
hållbar resursanvändning har identifierats som väsentliga 
områden för medarbetare och ledare.

Ett område där vi såväl inom APL som i samhället ser 
en oroande trend är den ökande sjukfrånvaron. Vi har vid-
tagit åtgärder inom initiativet ”det friska APL”, och arbetar 
vidare för att vända trenden som ett prioriterat område 
under 2017.

Lönsam tillväxt
En förutsättning för att även långsiktigt kunna erbjuda kun-
der och patienter individanpassade läkemedel och andra 
tjänster är att vi säkerställer en hållbar lönsam tillväxt. Vårt 
samhällsuppdrag är tydligt och vi är stolta över att leverera 
till samtliga apoteksaktörer och till vården. Vi har fortsatt 
mycket högt förtroende och uppskattas för vår gedigna 
kompetens, tillförlitlighet och engagemang. Samtidigt ser 
vi att våra tjänster kontinuerligt behöver utvecklas och ut-
värderas för att säkerställa att vi erbjuder det som skapar 
värde för våra kunder.

Nytt år – nya möjligheter
Under 2017 har jag höga förväntningar på att se positi-
va effekter av pågående effektiviseringsinitiativ. APL har 
mycket goda förutsättningar och en gedigen plattform 
att utgå ifrån. Vi har ett tydligt, stimulerande och viktigt 
uppdrag från ägaren. Vi bidrar dagligen till läkemedel 
som förbättrar och räddar liv. Vi är ett fantastiskt team av 
engagerade och kompetenta medarbetare som tar detta 
uppdrag på största allvar. Varmt tack till alla medarbetare 
för ert bidrag och till ägare, kunder och andra intressenter 
för ert förtroende!

Eva Sjökvist Saers
VD

Långsiktig hållbar utveckling är en grön 
tråd genom hela vår verksamhet.
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Vår roll i samhället
Vårt samhällsansvar är att utveckla och 
tillhandahålla ett medicinskt ändamåls-
enligt och kvalitetssäkrat sortiment av 
extemporeläkemedel och lagerbered-
ningar till patienter med särskilda behov, 
som inte kan använda registrerade 
läkemedel. Detta sker i nära samarbete 
med specialistläkare, förskrivare och 
myndigheter och ska bidra till att patien-
terna får tillgång till rätt behandling.

I allt vi gör strävar vi efter att agera 
föredömligt och transparent för en håll-
bar utveckling. Detta gör vi bland annat 
genom att ha en kontinuerlig och öppen 
dialog med samtliga intressenter, för att 
säkerställa att företaget agerar enligt 
de direktiv och önskemål som förs fram. 
APL arbetar även kontinuerligt med 
åtgärder som strävar efter att minska 
miljöbelastningen och öka effekten i 
värdekedjan.

Vårt erbjudande 

Vård & Apotek
Vi erbjuder produkter och tjänster till 
sjukvården, landstingen och apoteks-
marknaden, bland annat i form av 
individanpassade extemporeläke- 
medel och beredning av cytostatika till 
cancerbehandlingar. Arbetet görs med 
fokus på god kvalitet och hög patient-
säkerhet.

Vårt erbjudande 

Life science
Inom Life science erbjuder APL utveck-
ling och tillverkning av läkemedel för  
kliniska prövningar till läkemedels- 
företag, biotechföretag och för läkar- 
initierade studier. Vi kontraktstillverkar 
läkemedel i de flesta beredningsformer 
till både små och stora läkemedels-
företag. 

Om APL BolagsstyrningHållbarhet Medarbetare
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Ägare

LeveranssäkerhetApotek

Patientnytta

Medarbetare

Effektiv resursanvändning

Life science

Lönsamhet

Vård

Klimatpåverkan

Kompetensutveckling

Patienter

Vi bibehåller en hög kundnöjdhet hos våra  

kunder. Vårt nya elektroniska beställnings- 

system bidrar till att stärka vår kundnöjdhet. 

NKI 2016 var 75. 

Flera långsiktiga projekt och en del engångs-

kostnader påverkar utfallet som blev 76,5 %. 

Vi arbetar målmedvetet med att förbättra  

kostnadseffektiviteten. Utfallet för minskat  

avfall blev 13 %. 

Servicegraden är viktig för oss. Ett antal rest- 

situationer koncentrerade till en begränsad del 

av sortimentet påverkar helheten och innebär 

att vi inte når vårt mål. Utfallet blev 92 %. Utfall 

gällande minskat koldioxidutsläpp blev 32 %. 

Engagerade medarbetare utgör basen för vår 

verksamhet. Engagemanget har ökat under året 

och vi når målet med utfallet EI 74. 

Långsiktig tillväxt är en viktig byggsten. Vi 

redovisar en god tillväxt och överträffar vårt 

mål med ett utfall på 1 301 mkr (+8 % jämfört 

med 2015).

Leverantörer

Media

Myndigheter

Intressenter Fokusområden Strategiska initiativ   Mål  Utfall

APLs verksamhet utgår från intressenternas behov, krav och 
förväntningar. Genom kontinuerlig dialog med våra intressenter 
kartlägger vi väsentliga fokusområden som ligger till grund för 
våra strategiska initiativ och aktiviteter. 

➝
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Så driver vi verksamheten

Nöjd Kund Index (NKI)  

för Vård & Apotek: 

Mål 74 

 

Omkostnader/omsättning:  

Mål 74 % 

Minskat avfall:  

Mål 8 % 

 

Servicegrad:  

Mål 98 % 

Minskat koldioxidutsläpp:  

Mål 10 % 

 

Engagemangsindex (EI): 

Mål 73

 

 

Omsättning:  

Mål 1 224 mkr (+1%)

Kundnära  
tjänsteutveckling

Effektiva flöden

Kvalitet i hela  
värdekedjan

Vinnande  
företagskultur

Tillväxt och 
lönsamhet



Intressenter Fokusområden  Strategiska initiativ

För att patienter ska få 
sina läkemedel krävs 
en värdekedja av olika 
intressenter som utför sin 
del i helheten på ett kva-
litetssäkrat sätt. Vi har en 
nära kontakt och dialog 
med samtliga våra intres-
senter och nedanför finns 
ett axplock av dessa.

Patienter
Tack vare våra individan-
passade läkemedel kan 
patienter med ovanliga 
och speciella behov få 
tillgång till läkemedel som 
lindrar och behandlar 
deras sjukdom. 

Vård & Apotek/ 
Life science
För att tillfredsställa våra 
kunders behov engagerar 
vi oss i deras frågeställ-
ningar och bidrar till lös-
ningar genom vår erfaren-
het. Det sker bland annat 
genom tät dialog med  
en av våra viktigaste in-
tressenter: kundgrupperna 
inom landsting, apoteks-
kedjor samt läkemedels- 
och biotechföretag. 

Leverantörer
Leverantörer är en viktig 
intressent som förser  
APL med insatsmaterial, 
råvaror och transporter.  
Vi säkerställer att leveran-
serna utförs kostnads-
effektivt och enligt över-
enskommen leveranstid 
och uppförandekod.

Ägare
Vår ägare, staten, ger oss 
vårt samhällsuppdrag – 
att tillhandahålla individ-
anpassade läkemedel. 
Ägaren har högt ställda 
förväntningar på APL 
som statligt bolag vad 
gäller hållbar utveck-
ling och företagande 
med tydliga mål och 
avkastnings krav.

Den långsiktiga strategin 
för APL utgår från fem 
områden som skapar en 
helhet och förstärker var-
andra. För att säkerställa 
att vi levererar mot vår 
strategi styr vi verksam-
heten mot uppsatta mål 
för respektive område.

Kundnära  
tjänsteutveckling 
Genom den kompetens 
och erfarenhet som finns 
inom APL vidareutvecklas 
tjänsterna i nära dialog 
med kunderna. Målet är 
att vi ska vara en attraktiv 
samarbetspartner och 
tjänsteleverantör. 

Effektiva flöden 
Verksamhetsutvecklingen 
utgår från kundens behov, 
förväntningar och krav. 
Därtill skapas kostnads-
effektiva flöden genom en 
effektiv intern och extern 
logistik. Målet är att leve-
rera kundvärde med hög 
leveransprecision samt 
minskad resursförbrukning 
i form av energi och avfall.

Kvalitet i hela 
värdekedjan 
Med patientnytta i fokus 
och som ett led i vår hållba-
ra utveckling säker ställer vi 
kvalitet i hela värdekedjan. 
Målet är att leverera tjäns-
ter och produkter med hög 
kvalitet. Vi ska minimera 
antalet riskleverantörer och 
inte acceptera konkurrens-
hämmande och mono-
polfrämjande beteende. 
Dessutom ska vi minska 
vårt koldioxidutsläpp.

Vinnande företagskultur 
Medarbetare och chefer 
skapar gemensamt en ar-
betsplats där varje individs 
kompetens, erfarenhet, 
drivkraft och engagemang 
bidrar till en vinnande före- 
tagskultur. Viktiga medel 
är en förankrad vision 
och ett tydligt uppdrag 
samt en kontinuerlig intern 
dialog. Vi ska arbeta för 
en bra arbetsmiljö, bl a 
med en jämställdhet- och 
mångfaldsplan. Målet är 
att vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Tillväxt och lönsamhet 
Vi skapar förutsättningar 
för tillväxt genom kundnära 
tjänsteutveckling, effek-
tiva flöden och en stark 
företagskultur. Målet är att 
driva en långsiktigt lönsam 
verksamhet.

Utifrån informationen i 
intressentdialogen görs en 
väsentlighetsanalys. Fråge-
ställningar som bedöms ha 
mycket hög påverkan och 
är avgörande för våra in-
tressenter, utmynnar i stra-
tegiska initiativ som ligger 
till grund för utformning av 
mål och verksamhetsstyr-
ning. Hållbar utveckling 
ingår som en del i samtliga 
fokusområden. 
 
Våra fokusområden och 
vad de innefattar:
• Patientnytta – produkt- 

säkerhet
• Leveranssäkerhet –  

servicegrad, leverantörs- 
förhållande, konkurrens- 
begränsande beteende

• Effektiv resursanvänd-
ning – omkostnader/om-
sättning, energiförbruk-
ning och avfallshantering

• Klimatpåverkan – koldi-
oxidutsläpp, lönsamhet, 
omsättning, tillväxt, eko-
nomiskt resultat)

• Kompetensutveckling 
– hälsa och säkerhet, 
utbildning, mångfald och 
jämställdhet

Detaljerad beskrivning av illustrationen➝
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Den långsiktiga strategin för 
APL utgår från fem initiativ



Rätt behandling för patienter med särskilda behov
Individanpassade läkemedel, så kallade extempore- 
läkemedel är ett komplement till registrerade läkemedel 
och fyller ett behov vid avregistreringar liksom när god-
kända läkemedel är restnoterade och inte kan ersättas av 
tillgänglig alternativ terapi. Barn är en patientgrupp som 
ofta har behov av APLs individanpassade läkemedel. 

Med över 570 000 individuella läkemedelsberedningar, 
är APL den ledande aktören inom extemporetillverkning. 
APL fortsätter att aktivt driva utvecklingen med fokus på 
god kvalitet och hög patientsäkerhet. 

Livsviktiga läkemedel till den svenska sjukvården
APL har en betydelsefull roll inom svensk sjukvård. Apo-
teken är en viktig kanal för att få ut de individanpassade 
läkemedlen till patienterna. Utöver att vi tillhandahåller 
läkemedel har APL även en kunskapsspridande roll 
genom sin kompetenta personal.

När sjukvården är i behov av specialläkemedel 
måste vi förlita oss på fackkunskap och då fungerar 
APL som ett viktigt bollplank”, säger AnnSofie Fyhr, 
leg apotekare, verksamhetsutvecklare för Regionalt 
cancercentrum syd.

Utöver det bidrar APL med läkemedel som gör det 
möjligt för patienter att ta sin medicin på egen hand och 
slippa läggas in på sjukhus. Istället kan patienten vara 
hemma, nära sina anhöriga. På så sätt förbättrar APL 
både patientens tillvaro och bidrar till att sänka vårdens 
kostnader. 

De individanpassade läkemedel som tas fram för barn 
är bland annat flytande beredningar som är lättare att 
svälja jämfört med tabletter eller med en annan smak. 

APL möjliggör att alla kan få den vård de  
behöver, oavsett hur ovanlig sjukdomen är”, säger 
Rolf  Zetterström, överläkare och specialist i barn 
och ungdomsmedicin på Karolinska Universitets- 
sjukhuset. 

APLS ERBJUDANDE  
INOM VÅRD & APOTEK:

• Extemporeläkemedel
• Cytostatikaberedning
• Iordningställande av läkemedel för kliniska 

prövningar
• Utveckling och tillverkning OTC och EMV 

(egna märkesvaror)
• Produkter inom APLs egna varumärken
• Doseringshjälpmedel

APL har ett tydligt samhällsuppdrag som innebär att förse svensk 
sjukvård med livsviktiga läkemedel. Det är ett långsiktigt uppdrag 
som möter viktiga behov i samhället.

APLs erbjudande  
Vård & Apotek

Andel av  
omsättningen
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APL levererar individanpassade extemporeläkemedel och 
lagerberedningar till samtliga landsting och apotek i Sve-
rige. Vår målsättning är att vara den ledande extempore-
tillverkaren i Sverige och att fortsätta stärka positionen på 
marknaden. Det gör vi genom att aktivt driva utvecklingen 
framåt, med fokus på god kvalitet och en säkerställd 
patientsäkerhet. 

Stark prispress och ökad konkurrens
Marknaden karaktäriseras av offentlig upphandling med 
stark prispress, där APL är en av ett fåtal aktörer som 

levererar tjänster och läkemedel till landsting och regioner. 
Den starka prispressen kan på sikt riskera att påverka 
kvaliteten i de tjänster som levereras till vården. En annan 
trend är att en del små landsting går över till att sköta 
läkemedelsförsörjningen och beredningen av läkemedel i 
egen regi.

Större hälsomedvetenhet
Apoteken tillhandahåller alla receptbelagda läkemedel 
och erbjuder rådgivning om hur kunden ska använda 
dem. Trenden inom apotekskedjorna är en ökad satsning 
på hälsoprodukter och kosmetik. 

Intresset för hälsa och att ta hand om och vårda sig 
själv är större än någonsin. Många vill ha hjälp med att 
förändra sina levnadsvanor och må bra. Denna hälsotrend 
innebär också att allt fler individer söker information och 
ökar sin kunskap och medvetenhet om eventuella sjuk-
domar, vilket innebär nya utmaningar för dialogen mellan 
läkare/apotek och individ.

Digitalisering
Ökad digitalisering är en tydlig trend både inom vården 
och apoteksmarknaden. Vi ser t ex olika appar inom apo-
teksmarknaden och videomöten mellan läkare och patien-
ter inom vården. Detta är ett område där vi vill vara med 
och bidra. Det tydligaste exemplet på detta är lanseringen 
av e-beställningssystemet av extemporeläkemedel, EbEx, 
där en ny version lanserades under året. 

TRENDER OCH FÖRÄNDRINGAR  
PÅ VÅRDMARKNADEN:

• Ökat hälso- och miljömedvetande
• Fokus på individanpassade läkemedel 
• Ökat patientinflytande/patientens roll stärks
• Ökad digitalisering
• Kostnadsnedskärningar och prispress

Vård- och apoteksmarknaden präglas av ständiga förändringar 
och ökad konkurrens. APL finns på en rad olika marknader, där 
både behovet och utmaningarna kan skilja sig åt. Detta ställer 
krav på att vi kontinuerligt anpassar verksamheten.

Trender och utmaningar på 
vård- och apoteksmarknaden 
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Kostnadseffektiv tillverkning av särläkemedel
Vi erbjuder kontraktstjänster inom hela värdekedjan för 
läkemedel, från tidig klinisk utvecklingsfas till kommersiell 
tillverkning av registrerade produkter. Antalet aktiva Life 
science kunder är 125, varav två tredjedelar är svenska.  

Kontraktstillverkning
Det finns en ökad efterfrågan och god expansionsmöjlig-
het för APL när det gäller kontraktstillverkning av läkeme-
del i mindre serier. Genom hög flexibilitet och nära kontakt 
med kunderna, kan vi erbjuda behovsanpassade tjänster 
till företag inom Life science-sektorn. Kontraktstillverkning 
bedrivs inom de flesta beredningsformer och omfattar till 
exempel upphandling av aktiv läkemedelssubstans, till-
verkning, kvalitetskontroller och frisläppning till marknad.

Utveckling och tillverkning av kliniskt  
prövningsmaterial (CTM) 
APL erbjuder tjänster för utveckling av kliniskt prövnings-
material till biotech- och läkemedelsföretag. Genom
gedigen erfarenhet och kunskap inom formuleringsut-
veckling bidrar vi till en effektiv utveckling av läkemedel till 
kliniska prövningar. Tillverkning av kliniskt prövningsmate-
rial (CTM) sker utifrån kravspecifikation för varje studie.

Analystjänster 
Vi utför analystjänster på uppdrag av våra kunder. Det kan 
röra sig om olika typer av mikrobiologiska analyser, kemis-
ka produktanalyser eller stabilitetsstudier.

APLS ERBJUDANDE INOM LIFE SCIENCE:

• Kontraktstillverkning
• Utveckling och tillverkning av kliniskt  

prövningsmedel (CTM)
• Analystjänster

APL har lång erfarenhet av individanpassade läkemedel och 
tillverkning i mindre serier. Tillsammans med våra kunder 
utvecklar vi kontinuerligt individanpassade läkemedel och 
kontraktstillverkar särläkemedel och andra typer av nisch-
produkter på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt.

APLs erbjudande  
Life science

Andel av  
omsättningen
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 Ökade möjligheter för strategiska samarbeten
Den ökade konsolideringen av biotechföretag bidrar till 
ökade möjligheter för strategiska samarbeten för CDMO- 
företag. En tydlig trend är att identifiera nya indikationer 
för befintliga substanser samt att utveckla nya berednings-
former för existerande produkter. Ytterligare en trend inom 
CDMO-branschen är att företagen blir en mer integrerad 
del av kundens försörjningskedja genom bildandet av 
strategiska partnerskap. 

APL är väl positionerad för en ökad tillväxt som CDMO 
och kan dra nytta av trenderna genom ökad beläggning i 
våra anläggningar. Vår tillverkningskapacitet lämpar sig bäst 
för tillverkning av särläkemedel och nischprodukter i små 
och medelstora serier. Dessutom bidrar våra välutbildade 

medarbetare och våra investeringar i utrustning till goda för-
utsättningar för lönsam tillväxt inom bland annat tillverkning 
av kliniskt prövningsmaterial och kontraktstillverkning. 

Prispress och ökad specialisering
Prispressen inom CMO/CDMO-branschen leder till att fler 
företag fokuserar sin kontraktstillverkning till högvärdes-
produkter eller mer krävande beredningsformer. Det sker 
även en ökad specialisering genom innesluten tillverkning 
av toxiska substanser eller hantering av små batcher för 
särläkemedel.

Nya regulatoriska krav ökar kostnaden
Ett nytt regulatoriskt direktiv, initierat av den europeiska myn-
digheten, som träder i kraft 2018 i USA och 2019 i Europa, 
ska förhindra försäljning av förfalskade läkemedel. Direktivet 
ställer krav på införande av e-verifiering eller serialisering och 
innebär att varje läkemedelsförpackning förses med ett unikt 
nummer, som kontrolleras vid försäljning. Detta leder, tillsam-
mans med högre krav på spårbarhet, till ökade kostnader 
samtidigt som patientsäkerheten förbättras.

Individanpassad vård i fokus
Individanpassad vård, behandling och läkemedel är 
fortfarande en stark trend. Antalet sällsynta sjukdomar 
ökar och hittills har över 7 000 sällsynta sjukdomar de-
finierats. Runt 40 procent av nya godkända läkemedel i 
USA används för behandling av patienter med sällsynta 
diagnoser.

TRENDER OCH FÖRÄNDRINGAR  
INOM LÄKEMEDELSBRANSCHEN:

• Strategiska samarbeten
• Ökad prispress och specialisering
• Nya regulatoriska krav
• Fokus på individanpassad vård

Läkemedelsmarknaden präglas av en fortsatt konsolidering  
och öppnar för fler strategiska samarbeten. Det medför att  
den globala utvecklingen av CDMO och CMO-tjänster, som  
avser kontraktstillverkning, är stark och marknaden bedöms  
ha en positiv utveckling.

Trender och utmaningar  
på läkemedelsmarknaden 
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För att skapa effektivare flöden med ökad förutsägbar-
het och minimerat slöseri fortsätter APL arbetet med att 
förbättra sina ledtider och öka lageromsättningen.

Arbete för att minska avfall 
Vårt mål har varit att minska den totala mängden avfall 
inklusive läkemedelsavfall med 7,5 procent jämfört med 
2014 års mängd och öka andelen avfall till återvinning till 
55 procent av den totala mängden avfall. Målen bidrar 
även till Sveriges miljömål om minskade utsläpp av koldi-
oxid då fossila beståndsdelar i avfall förbränns (Begrän-
sad klimatpåverkan), minskad uppkomst av farligt avfall 
och risker för förorening av mark och grundvatten då av-
fallet lagras och hanteras (Giftfri miljö) samt om minskad 
uppkomst av avfall (God bebyggd miljö). På så sätt bidrar 
APL även till FN:s Hållbarhetsmål om hållbar konsumtion 
och produktion. 

Utfallet visar på en nedåtgående trend vad gäller totalt 
avfall med en minskning på cirka 13 procent, där avfall till 
återvinning minskat till cirka 44 procent. Detta beror mest 
på minskning av bygg- och rivningsavfall. Kassationerna 
från produktionen ligger på en jämn nivå. Restvolymerna  
från cytostatikatillverkningen visar en fortsatt nedåt- 
gående trend genom kontinuerliga uppföljningar mellan 
kund och APL. 

Insatser för att minska energiförbrukningen
En stor kostnad för APL är den energi som förbrukas 
internt i våra processer, vilket leder till koldioxidutsläpp 

och global miljöpåverkan. Klimatfrågan är en högt priori-
terad fråga efter klimatmötet i Paris där vår ägare svenska 
staten deklarerade att Sverige ska bli ett av de första 
fossilfria länderna. APL är även en av aktörerna i initiativet 
”Fossilfritt Sverige”.

Under året har vi genomfört ett antal förbättringar, bl a 
installation av separata mätare för media i nya större 

I allt vi gör har vi kundens behov, förväntningar och krav framför 
ögonen. Vi skapar kostnadseffektiva flöden, med en väl fungeran-
de intern och extern logistik för att leverera kundvärde med hög 
leveransprecision samtidigt som vi strävar efter att kontinuerligt 
minska avfall och energiförbrukning.

Fokus på hållbar  
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produktionsutrymmen, för att underlätta uppföljning av 
energiförbrukningen. Planerade investeringar är bland 
annat en ny vattenanläggning, översyn av ställverk och ny 
kylanläggning. Totalt sett har vi inte nått mål och stabilitet 
enligt plan, men nu tar vi ett krafttag kring energiförbruk-
ningen genom att starta en detaljerad energikartläggning. 
Arbetet kommer att pågå de närmaste 4 åren.

Total avfallsmängd (ton)

El GWh

Andel avfall till återvinning (%)

Fjärrvärme GWh
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I enlighet med APLs principer för socialt 
engagemang i samhället står vi för en 
rad aktiviteter, till exempel bidrar vi till 
organisationer som Rädda Barnen, Ung 
Cancer och Barncancerfonden. APL del-
tar i flera nätverk, bland annat Nätverket 
för Hållbart Näringsliv (NMC), och ”Håll-
bart företagande” med andra bolag och 
organisationer för erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling inom näringslivet. 

APL är medlem i branschorganisa-
tionen SwedenBIO, som arbetar för en 
konkurrenskraftig Life science-sektor i 
Sverige. Vidare deltar vi med andra intressenter i SWElife, 
ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila 
forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life sci-
ence. APL har även anslutit sig till FN:s Global Compact 
och inlett ett samarbete med Malmö högskola för att ge-
nom examensarbeten få hjälp med att utveckla idéer som 
stärker APL som ett hållbart företag. Bland annat studeras 
hur vi kan öka kunskap om läkemedels miljöeffekter och  
korrekt insamling av överblivna läkemedel.  

Miljö – Klimatpåverkan  
APLs stora miljöpåverkan är koldioxidutsläpp. Målet är att 
minska utsläppen genom optimering av fjärrvärmeanvänd-
ning, transporter och tjänsteresor. 

Årets mål uppfylldes tack vare att vi delvis gick över 
till fossilfri fjärrvärme från den leverantör som låg högst 

avseende koldioxidutsläpp per produce-
rad kWh. Transportutsläppen har minskat 
betydligt genom dialog med våra 
logistikleverantörer. Betydande faktorer 
är bättre omräkningsfaktorer för utsläpp 
samt att våra större leverantörer ökat sin 
trafik med HVO-bränsle. En plan för be-
teendeförändringar har tagits fram för att 
påverka oss inför valet av tjänster med 
hänsyn till detta. Jämför vi koldioxidut-
släppet med 2015 är utfallet -32 procent. 

Mänskliga rättigheter 
Våra leverantörer och deras underleverantörer är några 
av de mest kritiska delarna i APLs värdekedja. Alla varor 
och tjänster som köps in av någon som inte följer APLs 
uppförandekod för leverantörer riskerar att ha en negativ 
påverkan på APLs varumärke. Därför är inköpsprocessen 
mycket viktig för oss. Målet för APL är att minska antalet 
s k riskleverantörer genom att utveckla partnerskap samt 
följa upp effekten av uppförandekoden. 

De hittills granskade riskleverantörerna uppfyller de 
grundläggande kraven för mänskliga rättigheter. Kraven 
gäller lägsta ålder för barnarbete, avtalskontrakt, grund-
läggande rättigheter för anslutning till arbetstagar- 
organisationer, policy mot diskriminering, rättvisa löner 
samt arbetstid och god arbetsmiljö. Uppföljning sker när 
möjlighet ges direkt på plats hos leverantören.

Vi stärker ansvaret i värdekedjan genom ökat engagemang 
i samhället samt uppföljning av mänskliga rättigheter hos 
leverantörer. 

Engagemang som stärker  
vårt hållbarhetsarbete
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God etik ska prägla hela APLs verksamhet. Alla med-
arbetare inom APL och styrelse ska agera enligt de etiska 
riktlinjerna som kommuniceras kontinuerligt. VD är ytterst 
ansvarig att så sker och även affärsområdena för en 
kontinuerlig dialog om riktlinjerna med sina kunder för att 
minimera risken att inte agera ansvarsfullt. 
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Det nya Hållbarhetsprogrammet, som antogs under 
hösten 2014 och som gäller 2015–2017, innehåller mål 
som delats in i ekonomisk, miljömässig och social påver-
kan. Respektive mål har kopplats ihop med en eller flera 
strategiska initiativ och planer, vilket säkerställer att alla är 
delaktiga i arbetet för att nå de uppsatta målen. 

Löpande revisioner identifierar förbättringsområden  
Revisioner och löpande avvikelsehantering ger värdefull 
information om brister och förbättringsområden samt om 
vad som fungerar väl. APLs revisionsteam leds av chefen 
för Verksamhetsutveckling & Ledningssystem som tillsam-
mans med övriga i teamet har till uppgift att inspektera 
verksamheten utifrån Good Manufacturing Practice (GMP) 
och de aktuella ISO-standarderna. 

Hållbarhetsarbete redovisas enligt GRI 
För sjätte året i rad redovisar vi vårt hållbarhetsarbete 
enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer och från 
och med räkenskapsår 2015 enligt G4 nivå Core. Utifrån 
väsentlighetsanalysen (sid 8) har vi definierat 11 specifika 
standardupplysningar. Hållbarhetsredovisningen följer 
riktlinjerna för extern rapportering för företag med statligt 
ägande och är översiktligt granskad av tredje part, se 
revisorernas bestyrkanderapport på sid 48. 

Om verksamheten 
APLs verksamhet bedrivs i Sverige. Huvudkontoret ligger i 
Kungens Kurva i Stockholm och produktionsanläggningar 

finns i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Dessutom 
finns beredningsenheter vid sjukhus i Varberg, Uddevalla, 
Borås, Skövde, Göteborg och Solna. 

Specifika standardupplysningar omfattar inte verksam-
heten i de lokaler som vårt dotterbolag APL Fastigheter 
AB hyr ut till externa hyresgäster, inte heller de landstings-
fastigheter där APL hyr lokaler ingår i upplysningarna. 
Specifika standardupplysningar om arbetsförhållanden 
och arbetsvillkor omfattar APLs anställda, men inte konsul-
ter och inhyrd personal. 

Vårt arbete för hållbar utveckling utgår från företagets 
vision och kärnvärden. Företagets hållbarhetsarbete som 
avser miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar är en integrerad 
del av APLs affärs- och verksamhetsplan och arbetet är en 
viktig del av verksamhetsutvecklingen. 

APLs hållbarhetsarbete en  
integrerad del av verksamheten

 

APLS CERTIFIERINGAR:

• ISO 14001 (miljö)
• OHSAS 18001 (arbetsmiljö)
• ISO 13485 (medicintekniska produkter)

Vid frågor om APLs årsredovis-
ning kontakta Ulf  Skough, chef  
Marknad: ulf.skough@apl.se.
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Hälsofrämjande åtgärder  
Genom friskvårdsgrupper på respektive anläggning er-
bjuds och bedrivs olika typer av hälsofrämjande insatser. 
Bland annat genomfördes en uppskattad och företags-
övergripande hälsosatsning med aktiviteter inom motion 
och kost under året. Samtidigt har vi anordnat en utbild-
ningsdag för samtliga chefer och skyddsombud med 
fokus på psykosocial arbetsmiljö. 

Stärkt internkommunikation
Den interna kommunikationen har stärkts, bland annat 
genom informationsmöten och dialog kring affärsplan och 
mål. Efter en enkät bland APLs medarbetare sjösattes 
under året ett nytt koncept för månatliga nyhetsbrev på 
intranätet för att öka det interna nyhetsflödet. Förutom ett 
vd-ord, lyfts den senaste månadens viktigaste nyheter 
samt status inom verksamhetsutveckling och ekonomi. 

Medarbetarundersökningar 
Medarbetarundersökningen Actus genomförs tre gång-
er per år och är ett kraftfullt verktyg för att planera och 
följa upp förbättringsåtgärder och avgörande beteende-
mönster. I den senaste mätningen har arbetsklimatet för 
effektivitet och lönsamhet tydligt förbättrats. Medarbetar-
engagemang och ledarskap ökade svagt. Vi behöver bli 
tydligare med hur mål och planer kopplas till arbetet. Ett 
fortsatt ledarutvecklingsprogram planeras för 2017. 

Under 2016 hade 96 procent av APLs medarbetare ett 
planerings- och utvecklingssamtal med sin chef.

I medarbetarundersökningen upplever sammanlagt  
3 procent av medarbetarna att det finns frågor kring 
diskriminering att åtgärda inom APL. Motsvarande siffra 
2015 var 7 procent. Under året har vi uppdaterat APLs 
etiska riktlinjer och APLs jämställdhet- och mångfaldsplan. 
Dessa finns nu lättillgängliga på vårt intranät där vi även 
tydliggjort hur man rapporterar avvikelser mot de etiska 
riktlinjerna och hur man anmäler trakasserier och kränkan-
de särbehandling.

Det är tack vare våra engagerade och kompetenta medar-
betare som APL fortsätter att utvecklas. Våra medarbetares 
förändringsvilja bidrar också till att vi når de strategiska 
och operativa målen. 

Medarbetarna deltar aktivt  
i APLs utveckling

Våra medarbetare (2016)                 

Andel kvinnor  
i ledande befattning 
■ 31 %

Åldersfördelning
■ Under 30 år, 10 %
■ 30–50 år, 50 %
■ Över 50 år, 40 %

Könsfördelning
■ Kvinnor, 73 %
■ Män, 27 %
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Läkemedelsbranschen är en 
förändrings intensiv bransch. Det 
händer mycket och snabbt. Ibland 
utgår en produkt ur tillverkningen 
för att snart ersättas med två nya. 
Ingen dag är den andra lik, vilket 
är spännande!

Tove Olsson
Läkemedelstekniker. Tillverkning.  
Antal år på APL: 20 år

På avdelningen har vi högt i tak  
och det är aldrig långt mellan 
skratt och debatt, vilket gör att 
trivseln mellan arbets kamraterna 
är väldigt bra.

Maria Nilsson Lomryd
Läkemedelstekniker. Tillverkning.  
Antal år på APL: 5 år

Röster från våra 
medarbetare
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Jag ansvarar för APLs klimat- 
rum där vi lagrar prover under 
många år för att undersöka 
hållbarheten hos produkterna. 
Jag trivs med mina arbetsupp-
gifter och mina trevliga kollegor. 
Något som jag uppskattar 
stort är att jag har möjlighet att 
påverka hur saker görs.

Ewonne Guhrés
Stabilitetskoordinator Analytisk  
Utveckling.  
Antal år på APL: 4 år

I mitt arbete ingår det att 
ständigt identifiera, föreslå och 
genomföra initiativ som stärker 
APL som ett hållbart företag. 
Jag samarbetar med mina kol-
legor och med externa parter. 
Det känns mycket inspirerande 
att bidra till APLs utveckling.

Zeljko Tucak
Hållbarhetschef. 
Antal år på APL: 26 år
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Apotek Produktion 
& Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskaps året 1 januari – 31 december 2016.

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 
enligt bolagsstyrningsrapporten sid 39. APL är en av Europas 
största tillverkare av extemporeläkemedel och en ledande kon-
traktstillverkare inom Life science i Skandinavien och etablerad 
partner för tjänster och produkter till apotek och landsting. APL 
har resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel 
och antalet anställda uppgår till 582. Verksamheten bedrivs vid 
fyra produktionsanläggningar samt vid beredningsenheter i 
anslutning till sjukhus.

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (bolaget) huvudsak- 
liga verksamhet är att tillverka och tillhandahålla extempore- 
läkemedel och lagerberedningar. APL bedriver verksamhet och 
värde skapande i flera olika segment vilka organiseras under två 
affärsområden; affärsområde Vård & Apotek och affärsområde 
Life science. Strategin är att vara ledande tillverkare av extem-
poreläkemedel och beredare av cytostatika i Sverige samt en 
CDMO i Europa specialiserad på utveckling och tillverkning 
av läkemedel med fokus på orphan drugs. Bolaget ska enligt 
ägaranvisningar:
– i nära samarbete med specialister och förskrivare (till ex-

empel läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter och 
andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett medicinskt 
ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extempore-
läkemedel och lagerberedningar.

– erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på 
likvärdiga och icke-diskriminerande villkor till samtliga aktörer 
som ansvarar för läkemedelsförsörjning till öppen- och 
slutenvården. Bolaget ansvarar därvid särskilt för att tillverka 

och leverera extemporeläkemedel och lagerberedningar på 
förfrågan från öppenvårdsapotek.

– säkerställa att information om extemporeläkemedel och 
lager beredningar finns lättillgänglig, att beställningsrutiner är 
enkla och användarvänliga samt att leverans av extempore-
läkemedel och lagerberedningar sker på ett effektivt sätt 
enligt överenskomna leveranstider.

Resultat och ställning

Nyckeltal 2016 2015 2014

Nettoomsättning, mkr 1 301,1 1 209,6 1 183,3

Rörelseresultat, mkr 1,9 8,5 15,1

Resultat efter skatt, mkr 0,1 4,8 9,2

Kassaflöde, mkr -1,3 1,4 0,0

Bruttovinstmarginal % 7,4 7,5 7,9

Soliditet % 33,7 38,9 41,9

Räntabilitet på eget kapital % 0,1 2,2 4,3

Medelantal anställda 481 467 484

Väsentliga händelser under 2016
• APL har under 2016 ökat nettoomsättningen med 91,5 mkr till  

1 301,1 mkr. I detta ingår försäljning av läkemedel till bered-
ningar i landstingsaffärerna i Västra Götalandsregionen/ 
Region Halland och i Stockholms läns landsting

• Nettoomsättningen, exklusive försäljning av läkemedel till 
beredningar i landstingsaffärerna, ökade med 34,9 mkr eller 
5,3 procent

• Försäljningen har under 2016 utvecklats positivt inom både 
affärsområde Vård & Apotek och affärsområde Life science 

• Uppgradering av affärssystem, integrationsplattform samt 
e-beställningssystem för extemporeläkemedel genomfördes 
under året

• Under 2016 påbörjades ett projekt att flytta storskalig produk-
tion från Göteborg till Malmö

• En arbetsplatsolycka i februari vid enheten i Umeå fick en 
tragisk utgång då en medarbetare förolyckades i samband 
med underhållsarbete

• APL har ingått en förlikning med det företag som stämt APL för 
påstått otillåten marknadsföring av ett extemporeläkemedel un-
der perioden juli 2008-februari 2011, en talan som APL bestritt. 
I och med förlikningen återkallas förevarande mål i tingsrätten 
och tvisten är slutligt reglerad mellan parterna. APL har i och 
med förlikningen inte medgivit ansvar i någon del.

• APL har lämnat in anbud i Stockholm läns landstings (SLL) 
upphandling avseende läkemedelsförsörjning SLL 1350 
2016. APL uteslöts från upphandlingen då SLL ansåg att 
APL inte uppfyllde samtliga skallkrav. APL delar inte denna 
bedömning och har därför begärt överprövning av upp-
handlingen hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Den årliga 
omsättningen för denna affär uppgår till 360 mkr.

Nettoomsättning
Under 2016 ökade APLs nettoomsättning med 91,5 mkr och 
uppgick till 1 301,1 (1 209,6) mkr. Affärsområde Vård & Apotek 
ökade nettoomsättningen, exklusive läkemedel till beredningar i 
landstingsaffärerna, med 1,7 procent eller 8,7 mkr jämfört med 
2015. Ökningen i nettoomsättning förklaras främst av en positiv 
försäljningsutveckling för lagerberedda och individuella extem-
poreläkemedel vilket kompenserade för en lägre försäljning av 
handelsvaror.  Inom affärsområde Life science har försäljningen 
ökat vilket främst förklaras av en positiv utveckling för kliniska 
prövningstjänster samt tjänster för framtida kontrakttillverkning 
av produkter som haft en positiv utveckling under 2016. Försälj-
ningen ökade totalt med 17,2 procent eller 25,9 mkr jämfört med 
2015. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för 2016 uppgick till 1,9 mkr, vilket var 6,6 mkr 
lägre jämfört med föregående år. Rörelseresultatets försämring 
beror primärt på engångsposter relaterade till registervård i 
samband med införande av nytt affärssystem. Under året ingick 
engångsposter om -11 mkr, kopplade till lagernedskrivningar 
registervård (-2), avsättning (-3) samt en engångskostnad (-6). 
Engångsposterna påverkade bruttovinsten (-5) samt adminis-
trationskostnaderna (-6). Kostnaderna ökade för tillverkning 
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och kvalitetskontroll tillsammans med kostnader för validering 
av IT-system vilket sammantaget förklarar kostnadsökningen 
jämfört med 2015. Övriga rörelseintäkter ökade innevarande 
år vilket förklaras av aktivering av intern tid i samband med 
införande av nytt affärssystem. 

Resultat efter skatt 2016
Resultat efter skatt uppgick till 0,1 (4,8) mkr. Koncernbidrag om 
16,3 (4,7) mkr har lämnats från APL Fastigheter AB. 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under  
året till -7 mkr (52,5) mkr och förklaras främst av ökade kundford-
ringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-69,5 (-54,3) mkr. Investeringarna innevarande period har ökat 
främst beroende på investeringar i nytt affärssystem samt inves-
teringar i ny produktions- och anläggningsutrustning. Kassaflö-
det från den finansiella verksamheten uppgick till 74,7 (3,3) mkr. 

APLs totala kassaflöde under perioden uppgick till -1,3 (1,4) 
mkr och likvida medel uppgick den 31 december 2016 till 0,1 
(1,4) mkr. Outnyttjad checkräkningskredit per 31 december 
uppgick till 36,2 mkr.

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet
Det egna kapitalet uppgick till 218,8 mkr, vilket är 0,1 mkr högre 
än vid årets ingång. Förändringen motsvarar årets resultat.

Soliditeten uppgick till 33,7 (38,9) procent, vilket är under ägar-
nas målintervall som uppgår till 40 – 50 procent. Räntabiliteten på 
eget kapital uppgick till 0,1 (2,2) procent. Ägarens räntabilitets-
mål på eget kapital ska långsiktigt överstiga 8 procent. Samman-
taget innebär årets utfall att ägarnas finansiella mål inte uppnås. 
Åtgärder inom de strategiska områdena Lönsamhet och Effektiva 
flöden är initierade i syfte att förbättra lönsamheten relaterade till 
varuförsörjningen av storskaliga produkter. Storskalig tillverkning 
flyttas från Göteborg till Malmö för att skapa en rationell tillverk-
ning och varuförsörjning. Genom detta får vi en ökad produktivi-
tet och lägre fasta kostnader. Parallellt med detta sker en översyn 
av samtliga kundkontrakt för att stärka lönsamheten. Dessa 
åtgärder skapar en långsiktig resultatutveckling som förväntas 

harmonisera med ägarnas finansiella mål.
De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över 

en konjunkturcykel, cirka fem till sju år. Förändringar i marknads-
förutsättningarna eller bolagets verksamhet kan ge anledning 
till en revidering av målen. Ordinarie utdelning ska långsiktigt 
motsvara minst 50 procent av årets resultat efter skatt. Ut-
delning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter 
utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av 
genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.

Finansnetto uppgick till -1,5 (-1,9) mkr. Räntebärande 
nettoskuld uppgick till 100 mkr och motsvarar lån till förvärv av 
fastigheterna där APL bedriver sin verksamhet.

Eventualförpliktelser
Utredningen gällande arbetsplatsolyckan i Umeå är inte avslu-
tad. Risk föreligger att APL tilldöms en företagsbot.

Tillståndspliktig verksamhet och miljösanktionsavgifter
Tillstånd krävs från Läkemedelsverket för att tillverka läkemedel. 
APL har tillstånd att tillverka läkemedel på sina fyra produktions-
anläggningar samt tillstånd att bedriva extemporeapotek på 
APLs anläggningar och beredningsenheter på sjukhusen i VGR, 
Region Halland och SLL.

APL-enheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå är 
anmälningspliktiga för miljöfarlig verksamhet, d v s C-verksam-
heter. Enheterna i Malmö och Umeå har dock kvar sina tillstånd 
för B-verksamhet. Risk för utsläpp till luft, vatten eller mark eller 
genom avfall samt buller finns endast vid oplanerade händelser, 
och bedöms inte som någon betydande miljöaspekt. APL har 
ålagts 1000 kr i miljösanktionsavgift enligt miljöbalken för sent 
inlämnad kontrollrapport för en av anläggningarna.

Hållbarhet
Hållbarhet redovisas enligt GRI G4, nivå Core, se sid 14-16 
samt sid 44-47.

Ersättning till styrelsen
Arvodet till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter 
fastställs av årsstämman. På årsstämman april 2016 fastställ-

des årsarvodet till styrelseordförande till 250 000 kronor och för 
övriga ledamöter till 130 000 kronor.

Transaktioner med närstående parter
Bolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående parter.

Riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen beslutar om anställning av och anställningsvillkor för 
vd. Övriga ledande befattningshavare anställs av vd.

APL tillämpar de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare i företag med statligt ägande som är beslu-
tade av regeringen. 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 jäm-
förbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara väg-
ledande också för den totala ersättningen till övriga anställda.

För ytterligare information om statens ägarpolicy se regering-
ens hemsida.

Styrelsen föreslår att riktlinjerna ska vara oförändrade 2017.
Lön och ersättningar till ledande befattningshavare framgår 

av not 10.

Förväntad framtida utveckling
APL kommer att fortsätta arbeta målmedvetet med att utveckla 
tjänsterna inom samtliga kundsegment och genom kundnära 
tjänsteutveckling arbeta för att långsiktigt säkerställa försälj-
ningstillväxt med högre rörelseresultat. Konkurrensen på 
marknaden förväntas samtidigt intensifieras. Avtalet gällande 
beredningstjänster till Stockholms Läns Landsting är under 
upphandling. Resultatet av upphandlingen och den ökande 
konkurrensen kommer att påverka APLs framtida försäljnings-
utveckling och struktur. 
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Risk Beskrivning Hantering Status

Affärsrisker

Kontraktstillverkning APL bedriver verksamhet som CDMO (Contract Development & Manu-
facturing Organisation) där APL erbjuder utvecklings- och tillverkningstjänster 
till företag inom Life science. Kontraktsmarknaden är en internationell starkt 
konkurrensutsatt marknad med många aktörer. Marknaden för CDMO är 
vidare starkt beroende av hur läget på den finansiella marknaden utvecklas.

Nya affärsmöjligheter utvärderas och befintliga utvecklas kontinuerligt 
för att säkerställa en god lönsamhet och samtidigt minimera risken. 

Marknadsrisker APL påverkas av förändringar i konkurrenternas agerande och eventuella 
ändringar i regelverk vilket kan leda till minskad marknadsandel och lägre 
marginaler som följd. 

Genom att löpande föra en dialog med kunderna, bevaka och arbeta 
med prissättning samt att säkerställa tillräckliga resurser för investe-
ringar och utveckling säkerställer APL löpande produkt- och kunder-
bjudande i enlighet med kundernas efterfrågan.

Operationella risker

Fastigheter För att säkerställa tillgång till ändmålsenliga och attraktiva berednings- och 
tillverkningslokaler bedriver APL fastighetsförvaltning och fastighetsutveck-
ling. Brister i denna utveckling eller otillräckligt underhållsarbete kan leda till 
överträdelser av regelverk och medföra skador på personer eller byggnader, 
ökade kostnader samt påverka värdet på fastigheter och utrustning.

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

Varumärke En hälsofarlig eller på annat sätt undermålig produkt som tillhandahålls 
av APL kan ha negativ påverkan på APLs rykte och negativ effekt på 
försäljning och resultat. 

APLs värdegrund och kvalitetssystem är integrerat i verksamheten. Till-
sammans med instruktioner och riktlinjer ger dessa stöd för hur APL ska 
agera i relationer med kund, medarbetare och leverantörer. APL säker- 
ställer att våra leverantörer uppfyller APLs krav på hållbarhet genom att 
signera APLs Code of Conduct. Idag har 95% av alla leverantörer skrivit 
under den eller har en egen motsvarande kod vilken APL godkänt. Efter-
levnaden kontrolleras genom inspektioner.

IT APLs verksamhet är i hög grad beroende av en väl fungerande IT-infra-
struktur. En oförmåga att säkerställa en modern och för verksamheten 
anpassad IT-lösning kan få väsentlig påverkan. Vidare kan störningar 
som innebär långa avbrott få negativ inverkan på APLs förtroende och 
kan på sikt påverka resultatet negativt.

Under året har ett projekt implementerat infrastrukturen i ny redundant 
driftmiljö hos samarbetspartner. Vidare har befintligt affärssystem 
ersatts med nytt uppgraderat system.

Medarbetare APLs förmåga att attrahera kompetent och utbildad personal är avgö-
rande för att driva verksamheten framåt. Konkurrens om kvalificerad 
arbetskraft på apoteksmarknaden innebär en utmaning att attrahera och 
behålla medarbetare.  

Det strategiska initiativet Vinnande företagskultur utvecklar företagets 
attraktivitet som arbetsgivare. Utveckling av ledarskap och medarbe-
tarskap är centralt och bedrivs i olika former. APLs kompetensprocess 
lyfts fram. Hemsidan kommer att utvecklas under 2017 för att tydliggöra 
och stärka APLs arbetsgivarvarumärke.  

Att på ett effektivt sätt identifiera, bedöma och hantera risker är viktigt för APLs långsiktiga affärsverksamhet. APL har utar-
betat en integrerad process för hantering av risker där identifiering av risker, utvärdering och beslut om åtgärder hanteras 
av de personer inom företaget som har relevant operativt ansvar och erfarenhet. En riskbedömning har genomförts för att 
identifiera de mest väsentliga (största) riskerna för APL och resultaten har granskats och godkänts av koncernledningen. 
De väsentliga risker som APL hanterar kan delas in i huvudkategorierna affärsrisk, operationell risk samt finansiell risk.

Väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer

MEDEL RISK

MEDEL RISK

MEDEL RISK

LÅG RISK

MEDEL RISK

MEDEL RISK
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 Arbetsmiljö Brister i arbetsmiljön kan leda till ohälsa och olyckor. APL tillämpar ett systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömer löpan-
de organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar. Modell och 
utbildning för ”säkra stopp” har tagits fram och implementeras under 2017.

Försäkringar APL har försäkringsskydd för koncernens egendoms-, avbrotts- och 
ansvarsrisker.  Försäkringarna tecknas med avvägd risk i förhållande till 
premiekostnad.

APL samarbetar med försäkringsrådgivare och expertkompetens inom 
området. Fortlöpande riskbedömningar och besiktningar genomförs 
och utgör underlag för det skadeförebyggande arbetet. 

Distribution/ 
Produktion

APLs distributions- och produktionslösningar varierar beroende på försälj-
ningskanal. En effektiv varuförsörjning för samtliga kanaler är nödvändig 
för att nå koncernens mål. Om någon leverantör skulle gå i konkurs eller 
strejka skulle APL påverkas negativt och få svårigheter att genomföra sitt 
uppdrag. Detsamma skulle ske om längre avbrott skulle uppstå till följd av 
skada i någon av APLs anläggningar. Om enkanalsdistributionssystemet 
för läkemedel bryts upp kommer APLs distributionskostnader sannolikt att 
förändras och påverka resultatet negativt.

APL arbetar med förebyggande åtgärder för att ha en hög säkerhetsni-
vå och för att säkerställa en beredskap för hantering av avbrott i varuför-
sörjningen. En del i arbetet utgörs av fortlöpande analyser, utbildning 
samt riskbedömningar.

Regulatorisk risk

APLs verksamhet inom läkemedel och apotek förutsätter särskilda till-
stånd och är föremål för löpande granskning av olika tillsynsmyndigheter. 
Regelverken har generellt skärpts de senaste åren vilket innebär ökade 
krav på att säkerställa resurser och att kontroller finns för att följa lagar och 
regler. Oförmåga att efterfölja lagar och regelverk avseende tillämpning 
eller tolkning av befintliga lagar och regler kan medföra att APL måste 
ändra rutiner, får kostnadsökningar och förlorar i anseende hos kunder. 

Anpassning av verksamheten till förändringar i lagar och regler sker 
genom löpande bevakning av förändringar i regelverk, analyser, utbild-
ning och framtagande av styrdokument. APL för även dialog med tillsy-
ningsmyndigheter för att fortlöpande informera sig om verksamheten 
och säkerställa att koncernen efterlever gällande lagar och regler.

Hållbarhetsrisk

För att infria intressenternas förväntningar samt APLs egna mål strävar 
APL efter att ständigt anpassa verksamheten till ökade krav på öppenhet 
och hållbarhetshänsyn samt förändringar i lagar. Oförmåga att bedriva ett 
effektivt hållbarhetsarbete kan medföra sämre kostnadseffektivitet samt 
minskat förtroende från intressenterna.

Hållbarhetsfrågor är integrerade i den dagliga verksamheten genom 
APLs vision, policyer och riktlinjer. APLs hållbarhetsarbete utvecklas 
kontinuerligt för att bidra till god ekonomisk avkastning, minskad 
miljöpåverkan genom resurseffektivisering, minskad klimatpåverkan, 
förbättrad arbetsmiljö, friska medarbetare samt ökat socialt engage-
mang i samhället. APL bedriver ett strukturerat arbete genom ISO-cer-
tifieringar avseende miljö och arbetsmiljö för att säkerställa att gällande 
lagstiftning och den gemensamma värdegrunden följs. 

Finansiella risker

Likviditet APL har som mål att ha en långsiktig avkastning på 8 procent på eget 
kapital med en soliditet om 40-50 procent. Förmågan att trygga långsiktig 
finansiering och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet 
med policyer.

APLs verksamhet är i begränsad omfattning utsatt för valuta-, ränte- 
och kreditrisker.

Bedrägeri Om APLs medarbetare inte följer etiska riktlinjer, policyer och krav kan det 
leda till oaktsamhet och risk för bedrägeri.

APL företar förebyggande åtgärder för att alla medarbetare skall vara 
medvetna om vilka etiska riktlinjer som gäller. Uppföljningsarbetet kring 
detta underlättas av en visselblåsarfunktion.

LÅG RISK

LÅG RISK

LÅG RISK

LÅG RISK

MEDEL RISK

MEDEL RISK

MEDEL RISK
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Moderbolaget
Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB 
(APL) uppgick under året till 1 300,0 (1 208,6) mkr. Rörelsere-
sultatet uppgick till -10,5 (-6,7) mkr. Resultat efter skatt uppgick 
till -0,6 (-0,1) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,9 
(34,1) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -56,2 (-36,0) mkr. Kassaflödet från den finansiella verksam-
heten uppgick till 74,7 (3,3) mkr. Totala kassaflödet under perio-
den uppgick till -1,3 (1,4) mkr och likvida medel uppgick den 31 
december 2016 till 0,1 (1,4) mkr.

För övriga kommentarer hänvisas till de kommentarer som 
finns under rubrik ”Koncern” där moderbolaget utgör den störs-
ta delen av koncernens verksamhet.

Händelser av väsentlig betydelse för bedömning av 
 utveckling, risker och säkerhetsfaktorer
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för kon-
cernen är i mycket hög grad också relevanta för moderbolaget.

Väsentliga händelser efter balansdagen
APL har lämnat in anbud i Stockholm läns landstings (SLL) upp-
handling avseende läkemedelsförsörjning SLL 1350 2016. APL 
uteslöts från upphandlingen då SLL ansåg att APL inte uppfyll-
de samtliga skallkrav. APL delar inte denna bedömning och har 
därför begärt överprövning av upphandlingen hos Förvaltnings-
rätten i Stockholm. Den årliga omsättningen för denna affär 
uppgår till 360 mkr. Utredningen gällande arbetsplatsolyckan i 
Umeå är inte avslutad. Sannolikt kommer APL att bli åtalade för 
arbetsmiljöbrott samt därtill tilldömas en företagsbot. Följande 
personer i APLs ledning kommer att sluta under 2017: Michael 
Brobjer och Lars Granlund. Se sid 43.

Specifikation över förändring i eget kapital
I samband med aktivering av intern tid har 22,8 mkr överförts 
från fritt till bundet eget kapital. Se not 21. Övriga förändringar 
motsvarar årets resultat.

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserad vinst: 134 425 424 kr
Årets resultat: -577 416 kr

Totalt: 133 848 008 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

I ny räkning överförs 133 848 008 kr

Totalt: 133 848 008 kr
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Koncernens resultaträkning

Belopp i tusentals kr Not 2016 2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4 1 301 052 1 209 648
Kostnad för sålda varor 8,10,12 -1 205 383 -1 119 447

Bruttoresultat 95 669 90 201

Försäljningskostnader 10,12 -11 953 -10 971
Administrationskostnader 5,8,10,11,12 -86 901 -70 323
Övriga rörelseintäkter 13 5 945 220
Övriga rörelsekostnader 14 -876 -587

Rörelseresultat 1 884 8 540

Resultat från finansiella poster 15
Ränteintäkter 30 65
Räntekostnader -1 518 -2 002

Resultat före skatt 396 6 603

Skatt 17 -267 -1 755

Årets resultat 129 4 848
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Koncernens balansräkning

Belopp i tusentals kr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningtillgångar
Programvara och egenutvecklade program 5 43 408 15 573

Summa immateriella anläggningstillgångar 43 408 15 753

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 178 245 163 587
Maskiner och inventarier 7 63 160 47 561
Pågående nyanläggningar 8 20 164 32 354

Summa materiella anläggningstillgångar 261 569 243 502

Finansiella tillgångar
Uppskjuten skattefordran 23 2 644 2 334
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 1 1

Summa finansiella tillgångar 2 645 2 335

Summa anläggningstillgångar 307 622 261 590

Omsättningstillgångar
Varulager 19 133 916 117 610
Kundfordringar 182 099 147 724
Aktuell skattefordran 7 639 5 890
Övriga kortfristiga fordringar 6 573 18 916
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 11 644 9 015
Likvida medel 103 1 435

Summa omsättningstillgångar 341 974 300 590

SUMMA TILLGÅNGAR 649 596 562 180

Belopp i tusentals kr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 21
Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000
Balanserat resultat 208 631 203 784
Årets resultat 129 4 848

Summa eget kapital 218 760 218 632

Avsättningar
Uppskjuten skatt 23 9 063 8 485
Övriga avsättningar 2 977 -

Sunmma avsättningar 12 040 8 485

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24, 28 100 000 100 000

Summa långfristiga skulder 100 000 100 000

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut, räntebärande 25 138 805 64 065
Leverantörsskulder 110 361 116 532
Övriga kortfristiga skulder 18 183 15 473
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 51 447 38 993

Summa kortfristiga skulder 318 796 235 063

Summa skulder 430 836 343 548

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 649 596 562 180
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Koncernens Kassaflödesanalys

Not 2016 2015

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 396 6 603
Justering poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 5,6,7 23 753 20 799
Förändringar i avsättningar 2 977 -1 516
Betald skatt -1 748 -688

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

25 378 25 198

Ökning /minskning av varulager -16 306 10 275
Ökning /minskning fordringar -24 661 -28 214
Ökning /minskning av kortfristiga skulder 8 993 45 220

Kassaflöde från den löpande verksamhetet -6 596 52 479

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 5 -29 463 -12 064
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 6,7,8 -40 012 -42 250

Kassaflöde från investeringsverksamhet -69 475 -54 314

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit 25 49 739 3 270

Kortfristig upplåning 25 25 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 74 739 3 270

Årets kassaflöde -1 332 1 435
Likvida medel vid årets början 1 435 -

Likvida medel vid årets slut 103 1 435
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Moderbolagets resultaträkning

Not 2016 2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4 1 299 985 1 208 642
Kostnad för sålda varor 8,10,12 -1 216 790 -1 133 761

Bruttoresultat 83 195 74 881

Försäljningskostnader 10,12 -11 953 -10 971
Administrationskostnader 5,8,10,11,12 -86 830 -70 283
Övriga rörelseintäkter 13 5 945 220
Övriga rörelsekostnader 14 -876 -587

Rörelseresultat -10 519 -6 740

Resultat från finansiella poster 15
Ränteintäkter 30 57
Räntekostnader -1 061 -966

Resultat efter finansiella poster -11 550 -7 649

Bokslutsdispositioner 16 10 973 7 843

Resultat före skatt -577 194

Skatt 17 - -334

Årets resultat -577 -140



Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusentals kr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningtillgångar
Programvara och egenutvecklade program 5 43 408 15 753

Summa immateriella anläggningstillgångar 43 408 15 753

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 7 63 043 47 561
Pågående nyanläggningar 8 15 823 17 644

Summa materiella tillgångar 78 866 65 205

Finansiella tillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag 9 79 898 79 898

Summa finansiella tillgångar 79 898 79 898

Summa anläggningstillgångar 202 172 160 856

Omsättningstillgångar
Varulager 19 133 916 117 610
Kundfordringar 181 787 142 085
Fordringar hos koncernföretag 22 170 4 774
Aktuell skattefordran 5 988 5 988
Övriga kortfristiga fordringar 6 571 19 318
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 11 644 9 015
Likvida medel 103 1 398

Summa omsättningstillgångar 362 179 300 188

SUMMA TILLGÅNGAR 564 351 461 044

Belopp i tusentals kr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 21
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000
Fond för utvecklingsutgifter 22 760 -

Summa bundet kapital 32 760 10 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 134 426 157 326
Årets resultat -577 -140

Summa fritt eget kapital 133 849 157 186

Summa eget kapital 166 609 167 186

Obeskattade reserver 22 31 970 26 642

Avsättningar
Övriga avsättningar 2 977 -

Summa avsättningar 2 977 -

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut, räntebärande 25 138 805 64 065
Leverantörsskulder 109 501 107 870
Skulder koncernföretag 63 725 50 572
Övriga kortfristiga skulder 16 914 15 473
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 33 850 29 236

Summa kortfristiga skulder 362 795 267 216

Summa skulder 397 742 293 858

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 564 351 461 044
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Moderbolagets Kassaflödesanalys

Not 2016 2015

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster -11 550 -7 649
Justering poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 5,7 14 843 13 071
Förändringar i avsättningar 2 977 -1 516
Betald skatt - -

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

6 270 3 906

Ökning /minskning av varulager -16 305 10 275
Ökning /minskning fordringar -30 679 -13 771
Ökning /minskning av kortfristiga skulder 20 839 33 696

Kassaflöde från den löpande verksamhetet -19 875 34 106

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 5 -29 463 -12 064
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 7,8 -26 696 -23 914

Kassaflöde från investeringsverksamhet -56 159 -35 978

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit 25 49 739 3 270

Kortfristig upplåning 25 25 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 74 739 3 270

Årets kassaflöde -1 295 1 398
Likvida medel vid årets början 1 398 -

Likvida medel vid årets slut 103 1 398
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Noter

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmän-
na råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Enligt regeringens riktlinjer från 29 november 2007 för extern 
rapportering för företag med statligt ägande ska IFRS (International 
Financial Reporting Standards) tillämpas. Enligt beslut av företa-
gets styrelse 2010-09-28 kommer IFRS inte att tillämpas. Beslutet 
baseras på att IFRS-regelverket är anpassat för stora börsnoterade 
koncerner och onödigt komplext för en koncern av APLs storlek.

Moderbolaget och dotterbolagets funktionella valuta är svenska 
kronor, som också är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget 
och koncernen. Samtliga belopp som anges är om inget annat anges, 
avrundade till närmast tusentals kronor. Koncernredovisningen är 
upprättad enligt förvärvsvärdesmetoden.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättas anges nedan. Moderbolaget följer 
koncernens redovisningsprinciper.

Bedömningar och uppskattningar
De viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor 
till osäkerhet och uppskattningar per balansdagen, som innebär 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår är nyttjandeperio-
der för materiella anläggningstillgångar, nedskrivningsprövning av 
materiella- och immateriella anläggningstillgångar samt varulager-
värdering. 

Intäktsredovisning
Försäljning av varor

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kom-
mer att erhållas. Det innebär att intäkten redovisas till nominellt vär-
de (fakturabelopp) om ersättning erhålls i likvida medel direkt vid 
leveransen. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippa-
de med ägandet av varan har överförts till köparen.

Ränta och utdelning

Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade 

med transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt

Tjänsteuppdrag

Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att 
arbetet utförs. Vid förekomst av upparbetad, ej fakturerad intäkt tas 
den upp i balansräkningen till det belopp som beräknas bli fakture-
rat i posten ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”. 

Pensioner
I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda 
pensionsplaner.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad un-
der den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för 
förpliktelsen. Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner, där 
en pensionspremie betalas, och redovisar dessa planer som avgifts-
bestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har 
delats upp på betydande komponenter när komponenterna har vä-
sentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av 
anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är 
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandepe-
rioden och påbörjas när tillgången tas i bruk. Vid varje balansdag 
analyserar koncernen de redovisade värdena för immateriella till-
gångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa 
tillgångar minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens 
återvinningsvärde för att kunna fastställa en eventuell nedskrivning. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas:
• Inventarier och installationer   20-33%
• Laboratorieutrustning    20%
• Programvara och egenutvecklade program  20%
• Maskiner     10-20%
• Byggnader
 Installationer, el, rör, värme, ventilation, hiss 8%
 Inre ytskikt    7%

 Stammar    6%
 Tak     4%
 Fasader inkl fönster och entrépartier  4%
 Stomme    4%

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Bolaget tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseende internt 
upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär 
att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som 
immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. En omföring från fritt eget kapital till 
fond för utvecklingsavgifter inom bundet eget kapital görs för mot-
svarande belopp som aktiverats under året. Återföring av fonden 
till fritt eget kapital sker med motsvarande belopp som redovisade 
avskrivningar/nedskrivningar.

Leasing
Operationella leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperio-
den. APLs operationella leasingavgifter avser i huvudsak hyra av fyra 
produktionsanläggningar. Produktionsanläggningarna hyrs av dot-
terbolaget APL Fastigheter AB. Dessa redovisas som nyttjanderätts-
avtal (hyresavtal) i enlighet med K3. Finansiell leasing förekommer ej.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med använd-
ning av först in-, först ut-metoden (FIFU).

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp var-
med de beräknas inflyta.

Likvida medel
I likvida medel ingår tillgodohavanden på bankkonton.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt 
den valutakurs som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster 
och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkningar av tillgångar och skulder i utländsk valuta till 
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balans dagens kurs, redovisas i resultat räkningen.

Aktuell skatt
Redovisad aktuell skatt innefattar skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskul-
der/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är 
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas 
även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultat-
räkningen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balans-
räkningsmetoden, på alla temporära skillnader, som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar 
och skulder och deras redovisade värden i koncernredo-
visningen samt outnyttjade underskottsavdrag.

Kassaflöden
Kassaflödesanalyser redovisas enligt den indirekta 
metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Skulder och avsättningar
Långfristiga skulder värderas efter det första värderings-
tillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och 
avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas 
bli reglerade. 

Redovisningsprinciper – Moderföretaget
Endast de redovisningsprinciper som avviker från de som 
tillämpas i koncernredovisningen tas upp nedan:

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde. 
Utdelning från koncernföretag redovisas som intäkt när 
rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som 
boksluts disposition.

NOT 2 VINSTDISPOSITION

Styrelsens förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst: 134 425 424

Årets resultat: -577 416

Totalt: 133 848 008

 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

I ny räkning överförs 133 848 008

Totalt: 133 848 008

 
Styrelsens yttrande över den föreslagna dispositionen
Styrelsen anser att den föreslagna vinstdispositionen av årets resultat 
är försvarlig utifrån moderbolagets och koncernens konsoliderings-
behov, likviditet och ställning.

NOT 3 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 APL har lämnat in anbud i Stockholm läns landstings (SLL) upphand-
ling avseende läkemedelsförsörjning SLL 1350 2016. APL uteslöts från 
upphandlingen då SLL ansåg att APL inte uppfyllde samtliga skallkrav. 
APL delar inte denna bedömning och har därför begärt överprövning 
av upphandlingen hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Den årliga 
omsättningen för denna affär uppgår till 360 mkr. Följande personer i 
APLs ledning kommer att sluta under 2017: Michael Brobjer och Lars 
Granlund. Se sid 43.

NOT 4 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Affärsområde Life science 176 066 150 078 176 066 150 078

Affärsområde Vård & Apotek 1 123 861 1 058 564 1 123 861 1 058 564

(varav extemporeverksamhet) (-349 360) (-327 860) (-349 360) (-327 860)

Övrigt 1 125 1 006 - -

Totalt 1 301 052 1 209 648 1 299 927 1 208 642

Not 1 forts. NOT 5 PROGRAMVARA OCH EGENUTVECKLADE PROGRAM

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 15 829 3 765 15 829 3 765

Årets anskaffningar 29 462 12 064 29 462 12 064

45 291 15 829 45 291 15 829

Ackumulerade avskrivningar 

Ingående avskrivningar -76 - -76 -

Årets avskrivning -1 807 -76 -1 807 -76

-1 883 -76 -1 883 -76

Redovisat värde vid årets slut 43 408 15 753 43 408 15 753

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar har i resultat- 
räkningen fördelats per funktion enligt nedan

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Kostnad för såld vara - - - -

Försäljningskostnader - - - -

Administrationskostnader -1 807 -76 -1 807 -76

-1 807 -76 -1 807 -76

NOT 6 BYGGNADER OCH MARK

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 209 795 205 018 - -

Årets anskaffningar - 165 - -

Omklassificeringar 23 553 4 612 - -

233 348 209 795 - -

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -46 208 -38 480 - -

Årets avskrivning -8 895 -7 728 - -

-55 103 -46 208 - -

Redovisat värde vid årets slut 178 245 163 587 - -
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NOT 7 MASKINER OCH INVENTARIER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Ackumulerade  
anskaffningsvärden - - - -

Ingående anskaffningsvärden 369 223 362 014 369 223 362 014

Årets anskaffningar 456 247 456 247

Försäljning/utrangeringar -21 365 - -21 365 -

Omklassificeringar 28 193 6 962 28 061 6 962

376 507 369 223 376 375 369 223

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -321 662 -308 666 -321 662 -308 666

Försäljning/utrangeringar 21 365 - 21 365 -

Årets avskrivning -13 050 -12 996 -13 035 -12 996

-313 347 -321 662 -313 332 -321 662

Redovisat värde  
vid årets slut 63 160 47 561 63 043 47 561

NOT 8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Ackumulerade  
anskaffningsvärden - - - -

Ingående anskaffningsvärden 32 354 2 089 17 644 938

Årets anskaffningar 39 556 41 839 26 240 23 668

Omklassificeringar -51 746 -11 574 -28 061 -6 962

Redovisat värde  
vid årets slut 20 164 32 354 15 823 17 644

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar har i resultaträk-
ningen fördelats per funktion enligt nedan.

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Kostnad för såld vara -19 029 -19 888 -10 120 -12 160

Försäljningskostnader - - - -

Administrationskostnader -2 915 -912 -2 915 -912

Summa -21 944 -20 800 -13 035 -13 072

NOT 9 ANDELAR I KONCERN- OCH INTRESSEFÖRETAG

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Andelar i koncernföretag - - 79 897 79 897

Andra långfristiga  
värdepappersinnehav 1 1 1 1

Redovisat värde  
vid årets slut 1 1 79 898 79 898

Specifikation av moderbolagets innehav av andelar  
i koncernföretag:

Bokfört värde

Bolag Org.nr Antal
Andel 

i % 2016 2015

APL Fastigheter AB, 
Stockholm

556773-4735 100 000 100% 79 897 79 897

NOT 10 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA OCH  
ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Medelantalet anställda 481 467 481 467

Varav män 27% 26% 27% 26%

Löner, andra ersättningar 

Löner och ersättningar -223 114 -208 738 -223 114 -208 738

(tantiem och dylikt) (-) (-) (-) (-)

Sociala kostnader -99 257 -92 654 -99 257 -92 654

(varav pensionskostnader) (-22 929) (-20 939) (-22 929) (-20 939)

Summa -322 371 -301 392 -322 371 -301 392

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt års-
stämmans beslut den 21 april 2016.

Styrelsearvode 2016 2015

Johan Assarsson, ordförande -250 -250

Britt Hansson, styrelseledamot -130 -130

Eugen Steiner, styrelseledamot -130 -130

Malin Forkman, styrelseledamot1) -130 -65

Ulf  Tossman, styrelseledamot1) -130 -65

Gunilla Högbom, styrelseledamot2) - -43

Wenche Rolfsen, styrelseledamot2) - -43

Susann Danielsson-Lindberg,  
arbetstagarrepresentant3) -21 -18

Johan Hammargren, arbetstagarrepresentant3) -9 -21

Daniela Renner, arbetstagarrepresentant3) -9 -

Totalt -809 -765

1)  Vald vid årsstämman 23 april 2015. 

2)  Arvode till och med april 2015. 

3)  Ersättning utgår till ordinarie arbetatagarrepresentant när denna närvarar med  
3 000 kr per styrelsemöte. Om suppleant ersätter frånvarande ordinarie arbets-
tagarrepresentant utgår en motsvarande ersättning med 1 500 kr.

2016 2015

Ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare Lön
Övriga

förmåner Totalt
Pensions-

kostnad Lön
Övriga

förmåner Totalt
Pensions-

kostnad

Eva Sjökvist Saers, VD -2 166 -94 -2 260 -693 -2 109 -93 -2 202 -553

Ulf  Skough, Chef  Affärsområde Vård & Apotek -1 115 -107 -1 222 -436 -1 083 -111 -1 194 -401

Michael Brobjer, Chef  Affärsområde Life science -1 050 -86 -1 136 -211 -1 035 -85 -1 120 -205

Åsa Falk, Chef  Inköp Logistik & IT1) -464 -43 -507 -133 -1 023 -92 -1 115 -264

Kia Frenssen, Chef  Extempore -1 115 -87 -1 202 -342 -1 077 -80 -1 157 -328

Lars Granlund, Chef  Supply Produktion & Utveckling -1 172 -100 -1 272 -492 -1 131 -94 -1 225 -451

Peter Hedlund, Chef  Verksamhetsutveckling & Ledningssystem -1 028 -31 -1 059 -372 -1 010 -32 -1 042 -343

Christer Jonsson, Chef  HR -979 -6 -985 -250 -937 -6 -943 -242

Joakim Bredbo, CFO, Chef  Finans & IT -1 241 -90 -1 331 -395 -1 089 -64 -1 153 -307

Totalt -10 330 -644 -10 974 -3 324 -10 494 -657 -11 151 -3 094

1) Ej representant i företagsledningen, avslutade anställning 2016-06-09

Not 10 forts.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande be-
fattningshavare utgörs av kontant utbetald lön, övriga ersättningar 
och pensionskostnad. Övriga ersättningar utgör till största delen 
förmånsvärdet  för tjänstebil och drivmedelsförmån.
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Pensionsvillkor
För vd avsätts årligen 30 % av lönen i pension. Övriga ledande 
befattningshavare har en förmånsbestämd pension enligt villkoren
för ITP-planen.

Uppsägningstid
En ömsesidig uppsägning om sex månader gäller för vd och övriga 
ledande befattningshavare.

Övriga villkor 
Vid uppsägning från arbetsgivaren utgår avgångsvederlag på 
arton månader till vd, avräkningsbar mot ny inkomst. Övriga ledan-
de befattningshavare utgår avgångsvederlag på tolv månader, 
avräkningsbar mot ny inkomst.

Beslutsordning
Ersättning och förmåner till vd har beslutats av styrelsen, medan 
ersättningar och förmåner till andra ledande befattningshavare
har beslutats av verkställande direktören och ordförande efter 
presentation i styrelsen.

NOT 11 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Ernst & Young

Revisionsuppdraget -808 -749 -763 -749

Revision utöver  
revisionsuppdraget -110 -106 -110 -106

Övriga tjänster - - - -

Lekmannarevisor - - - -

Totalt -918 -855 -873 -855

NOT 12 OPERATIONELL LEASING

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Inom ett år -4 484 -4 636 -23 357 -23 509

Senare än 1 år men inom 5 år -761 -4 808 -761 -4 808

Senare än 5 år - - - -

Summa framtida  
leasingkostnader -5 245 -9 444 -24 118 -28 317

Årets leasingavifter -4 688 -4 633 -29 802 -29 747

Not 10 forts.

NOT 13 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Valutakursvinst av  
rörelseskulder 340 220 340 220

Aktiverat arbete för egen 
räkning 5 605 - 5 605 -

Totalt 5 945 220 5 945 220

NOT 14 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Valutakursförlust av 
 rörelseskulder -852 -587 -852 -587

Förlust avyttring maskiner  
& inventarier -24 - -24 -

Totalt -876 -587 -876 -587

NOT 15 FINANSIELLA POSTER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter

Ränteintäkter kreditinstitut - 25 - 25

Övriga ränteintäkter 30 40 30 32

Totalt 30 65 30 57

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Räntekostnader

Räntekostnader kreditinstitut -1 139 -1 655 -683 -622

Övriga räntekostnader -379 -347 -378 -344

Totalt -1 518 -2 002 -1 061 -966

NOT 16 BOKSLUTSDISPOSITIONER 

Moderbolag

2016 2015

Periodiseringsfond, upplösning 2 673 10 893

Skillnad mellan bokförd avskrivning och  
avskrivning enligt plan -8 000 -7 750

Mottaget koncernbidrag 16 300 4 700

Totalt 10 973 7 843

NOT 17 INKOMSTSKATT

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt avseende  
innevarande år - -1 749 - -

Uppskjuten skatt -267 -6 - -334

-267 -1 755 - -334

Avstämning av skattekostnad

Resultat före skatt   396 6 603 -577 194

Skatt enligt gällande  
skattesats 22% -87 -1 453 127 -43

Ej skattepliktiga intäkter 7 9 7 7

Ej avdragsgilla kostnader -230 -148 -230 -148

Utnyttjande av underskotts-
avdrag 136 10 136 10

Ej aktiverat underskott -75 -136 -34 -136

Övrigt -18 -37 -6 -24

Redovisad skatt -267 -1 755 - -334

Effektiv skattesats 67,4% 26,6% - 172,2%

NOT 18 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

2016 2015

Andel av årets totala omkostnadsinköp som skett 
från andra företag inom koncernen 5% 5%

Andel av årets totala försäljning som skett  
till andra företag inom koncernen 0% 0%
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NOT 19 VARULAGER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Råvaror och förnödenheter 89 023 76 787 89 023 76 787

Varor under tillverkning 2 506 1 682 2 506 1 682

Färdiga varor till  
anskaffningsvärde 42 387 39 141 42 387 39 141

Totalt 133 916 117 610 133 916 117 610

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Periodiserade intäkter - 1 381 - 1 381

Periodiserade kostnader 11 306 7 401 11 306 7 401

Övriga poster 338 233 338 233

Totalt 11 644 9 015 11 644 9 015

NOT 21 EGET KAPITAL 

Koncern
Aktie-

Kapital
Balanserat

resultat
Årets

resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans 10 000 208 631 - 218 631

Årets resultat - - 129 129

Utgående balans 10 000 208 631 129 218 760

Moderbolag
Aktie-

Kapital

Fond för 
utveck-

lings-
utgifter

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa  
eget 

kapital

Ingående balans 10 000 - 157 186 - 167 186

Överföring till  
utvecklingsfond - 23 080 -23 080 - 0

Årets överföring från 
utvecklingsfond - -320 320 - 0

Årets resultat - - - -577 -577

Utgående balans 10 000 22 760 134 426 -577 166 609

NOT 22 OBESKATTADE RESERVER

Moderbolag

2016 2015

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 28 721 20 720

Periodiseringsfond taxering 2011 - 2 673

Periodiseringsfond taxering 2012 3 092 3 092

Periodiseringsfond taxering 2013 157 157

Totalt 31 970 26 642

NOT 23 UPPSKJUTEN SKATT

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Uppskjuten skattefordran

Fastighet 2 644 2 334 - -

2 644 2 334 - -

Uppskjuten skatteskuld

Obeskattade reserver 9 063 8 485 - -

Totalt 9 063 8 485 0 0

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Förfaller om 1–5 år

Skulder till kreditinstitut 100 000 100 000 - -

100 000 100 000 - -

NOT 25 SKULDER KREDITINSTITUT, RÄNTEBÄRANDE

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Checkkredit1) 113 805 64 065 113 805 64 065

Kortfristigt lån 25 000 - 25 000 -

Totalt utnyttjad kredit 138 805 64 065 138 805 64 065

1) Beviljad checkkredit uppgår till 150 mkr

NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Personalrelaterade skulder 22 045 19 950 22 045 19 950

Förutbetalda intäkter 17 395 9 554 - -

Upplupna lokalkostnader 3 843 2 665 3 843 2 665

Upplupna transportkostnader 477 1 034 477 1 034

Övriga upplupna kostnader 7 687 5 790 7 485 5 587

51 447 38 993 33 850 29 236

NOT 27 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Borgensåtagande dotterbolag

Borgensåttagande  
åt  dotterbolag - - 100 000 100 000

0 0 100 000 100 000

Utredningen gällande arbetsplatsolyckan i Umeå är inte avslutad. 
Risk föreligger att APL tilldöms en företagsbot.

NOT 28 STÄLLDA SÄKERHETER

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Fastighetsinteckningar

Fastighetsinteckningar 200 000 200 000 - -

Tullgaranti 20 20 20 20

200 020 200 020 20 20



36 Årsredovisning APL 2016
Om APL BolagsstyrningHållbarhet Medarbetare

Förvaltnings-
berättelse

Finansiella 
rapport er GRI-index

Årsredovisningens undertecknande

          Resultat- och balansräkningarna ska föreläggas årsstämman för fastställande den 27 april 2017. 

      Stockholm den 28 mars 2017

 Johan Assarsson    Malin Forkman    Britt Hansson
 Ordförande  Ledamot Ledamot

 Eva Sjökvist Saers     Eugen Steiner      Ulf  Tossman 
 Verkställande direktör  Ledamot    Ledamot 

     Susann Danielsson-Lindberg   Daniela Renner
 Arbetstagarrepresentant  Arbetstagarrepresentant

 

 Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2017
Ernst & Young AB

 
 

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB för 
räkenskapsåret 2016. Bolagets årsredovisning och koncern- 
redovisning ingår i detta dokument på sid 20-36. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflö-
de för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (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.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består 
av sidorna 1-19, 39-47 och 49 i detta dokument (men innefattar 
inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisions-
berättelse avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-

dovisningen 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 informat-
ion som identifieras 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 felaktighe-
ter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, 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 felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den 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 direktö-
ren avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-

ligheter eller på fel, 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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen 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 felaktighe-
ter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
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 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, 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 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisning-
en. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi-
sionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Apotek Produktion & Laboratorier AB, org.nr 556758-1805
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som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisning-
en och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets- 
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. 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 
koncernredovisningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna 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 plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revision-
en, däribland de 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 
direktörens förvaltning av Apotek Produktion & Laboratorier 
AB för räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande 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 an-
svar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncer-
nen 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.

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 koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande 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. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltning-
en 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 medelsför-
valtningen 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 
styrelse-ledamot 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, 
årsredovisningslagen 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 
använder 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 förhållanden 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.

Stockholm den 28 mars 2017

Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport

På kommande sidor lämnas information om bolagsstyrning, en-
ligt lag och svensk Kod för bolagsstyrning, för räkenskapsåret 
2016. Apotek Produktion & Laboratorier AB (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 APLs 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 äga-
rens krav i ett antal policyfrågor, där företag med statligt ägande 
åläggs att agera föredömligt bland annat inom jämställdhet, 
miljö, mångfald och arbetsmiljö. Svensk kod för bolagsstyrning 
(Koden) utgör en del av ägarpolicyn. Avvikelse från Koden 
redovisas nedan.

Avvikelse från Koden
APL tillämpar Koden med följande undantag:
1. Koden: Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som består  

av minst tre ledamöter. 
Avvikelse: Styrelsen har beslutat att inte inrätta något 
revisions utskott. 
Förklaring: Revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen.

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

3. Koden: Bolaget ska ha en valberedning.  
Avvikelse: Ingen valberedning finns. 
Förklaring: Ingen valberedning finns då nominering av sty-
relseledamöter sker enligt en nomineringsprocess i enlighet 
med ägarpolicyn. 

4. Koden: Styrelseledamot ska vara oberoende i förhållande till 
bolagets större ägare. 
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. 

Bolagsstämma
Bolagsstämman 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 sty-
relse och styrelsens ordförande, beslutar om arvode till styrelse 
och revisorer, fastställer resultat- och balansräkning, vinstdispo-
sition samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt 
aktiebolagslagen, bolagsordningen och statens ägarpolicy. 

APLs årsstämma hölls den 21 april 2016 varvid samtliga 
ledamöter omvaldes.  

APLs stämmoprotokoll, bolagsordning och ägaranvisningar 
finns tillgängliga på bolagets hemsida www.apl.se.

Årsstämman 2017 hålls den 27 april 2017 i Stockholm.

Nomineringsprocessen 
Kodens regler om tillsättning av valberedning samt om bered-
ning av beslut om nominering av styrelseledamöter och reviso-
rer ersätts i statligt ägda bolag av enhetliga och gemensamma 
principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess. 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 företags verksamhet, situa-
tion och framtida utmaningar. Ledamöterna förväntas ha hög in-
tegritet och motsvara de krav på gott omdöme som förväntas av 
företrädare för staten. Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred 
rekryteringsbas. När processen avslutats ska nomineringar of-
fentliggöras enligt Koden. Genom ett enhetligt och strukturerat 
arbetssätt tillförsäkras kvalitet i hela nomineringsarbetet. 

Styrelsens uppgifter
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bo-
lagets angelägenheter och definierar samt övervakar löpande 
tillsammans med verkställande direktören APLs vision, affär-
sidé, drivkraft och värderingar. Styrelsen ska tillse att bolaget 
har en god intern kontroll, fortlöpande bedöma bolagets eko-
nomiska situation och fortlöpande kontrollera att verkställande 
direktören fullgör sitt ansvar för den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar samt bolagets strategiska 
affärsplan, policyfrågor. Styrelsen fastställer årligen en arbets-
ordning för sitt eget arbete. Styrelsen fastställer en skriftlig 
instruktion som reglerar ansvarsfördelning mellan styrelse och 
vd samt vilken information som ska rapporteras till styrelsen.

APLs verksamhet är organiserad i två affärsområden: affärs-
område Vård & Apotek och affärsområde Life science. Varje 
affärsområde stödjer kundens affärsprocess och erbjuder ett 
brett utbud av produkter, tjänster och lösningar. Affärsområdena 
stöds av två leveransorganisationer, småskalig respektive stor-
skalig varuförsörjning, samt relevanta stabsenheter. Respektive 
organisationsenhet har det operativa ansvaret för sin verksam-
het, det finns policyer och instruktioner för att säkerställa att frå-
gor av väsentlig betydelse underställs verkställande direktören 
och/eller styrelsen. 

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under 2016 bestått av fem ledamöter som utses 
av bolagsstämman samt två ledamöter och två suppleanter 
som utses av arbetstagarorganisationerna. Vid årsstämman 
omvaldes styrelseledamöterna Johan Assarsson, Malin Forkman, 
Britt Hansson, Eugen Steiner samt Ulf  Tossman. Stämman 
valde Johan Assarsson till styrelsens ordförande.

Styrelsens ledamöter presenteras närmare på sidan 42. 
Arvoden till styrelsens ledamöter anges i förvaltningsberättel-
sen och framgår av not 10.
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Styrelseledamöternas ställning
De ledamöter som valts av ägaren anses vara oberoende i 
förhållande till bolaget och dess ledning. Ingen av de bolags-
stämmovalda ledamöterna, eller någon av deras närstående, 
innehar några finansiella instrument i bolaget.

I statens ägarpolicy klargörs att nomineringar till styrelsen of-
fentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning 
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 effek-
tivt 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, 
efter samråd med verkställande direktör fastställa förslag till 
dagordning och se till att styrelsen får tillfredställande informa-
tions- och beslutsunderlag. Ordföranden svarar också för att 
styrelsen genomför utvärdering av det egna arbetet. 

Styrelsens arbete 2016
Styrelsen höll sammanlagt 10 möten under 2016, varav ett 
konstituerande, 8 ordinarie och två per capsulam.
 

Datum för styrelsemöte Huvudämne

2016-02-12 Bokslutskommuniké
2016-03-18 Årsredovisning
2016-04-21 Årsstämma
2016-06-22 Ägarens uppdrag och bolagsfrågor
2016-07-15 Per capsulam. Affärsbeslut
2016-08-12 Per capsulam. Delårsrapport kvartal 2
2016-09-19 och 20 Strategi
2016-10-24 Affärsplan
2016-12-02 Affärsbeslut
2016-12-21 Budget

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

Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad 
process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrel-
sens arbetsformer och effektivitet. 

Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens 
arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla 
denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara.

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

Revisorer
Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägande lig-
ger hos ägaren. Revisorerna utses på årsstämman med uppgift 
att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. 

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig 
Magnus Fagerstedt är valda till och med årsstämman 2017. 
Revisorernas oberoende ställning säkerställs av lagstiftning och 
interna och externa yrkesetiska regler.

Verkställande direktör och koncernledning
Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget som ansvarar 
för den löpande förvaltningen inom de ramar som styrelsen 
fastslagit. Den verkställande direktören utser övriga medlemmar 
i koncernledningen. Verkställande direktören ansvarar för att 
hålla ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga hän-
delser och organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning 
och kontroll av verksamheten uppnås. Ansvarsområden och 
rapporteringsinstruktion regleras närmare i den av styrelsen 
beslutade vd-instruktionen.

Koncernledningen leds av verkställande direktören och sam-
manträder varje vecka med uppehåll för juli månad, för att driva 
och följa upp verksamheten. Uppföljning av verksamheten sker 
bland annat genom månatliga finansiella rapporter och styrkort, 
vid kvartalsvisa uppföljningar av strategiska initiativ samt vid 
Ledningens genomgång. 

Ledningen bestod vid utgången av 2016 av 8 medlemmar, 
varav två kvinnor och sex män. Ledningen presenteras närmare 
på sidan 43.

Antagna ersättningsprinciper och anställningsvillkor för 
verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
I enlighet med statens ägarpolicy och koden lägger styrelsen 
fram förslag till principer för ersättning och andra anställnings-
villkor för ledande befattningshavare för godkännande av 
årsstämman. 

APL tillämpar statens riktlinjer för anställningsvillkor för 

ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som 
är beslutade av regeringen den 20 april 2009. Riktlinjerna finns 
tillgängliga på regeringens webbplats www.regeringen.se. 
Styrelsen beslutar om anställning av och anställningsvillkor för 
verkställande direktören. Koncernledning anställs av verkstäl-
lande direktören efter samråd med styrelsens ordförande.

Lön och ersättningar till APLs ledande befattningshavare 
framgår av not. 

Verksamhetsstyrning
Utifrån de förutsättningar som lämnas av ägaren på årsstäm-
man samt ägaranvisningar utarbetar koncernledningen årligen 
en affärsplan och budget som fastställs av styrelsen.

Rapport om intern kontroll avseende  
den finansiella rapporteringen
Styrelsens ansvar är att tillse att APLs organisation är utformad 
så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska 
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 APLs 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, kontroll av fakturor, finansiell upp-
följning samt granskning och kontroll av utläggs- och reseräk-
ningar. Varje månad analyseras det ekonomiska resultatet samt 
operativa nyckeltal. Uppföljningen görs på ett standardiserat 
och strukturerat sätt för alla enheter inom företaget. 

Koncernledningen har uppföljning månadsvis av resultat i 
styrkortet samt kvartalsvis utvärdering av det integrerade lednings-
systemet för kvalitet, miljö och hållbar utveckling samt att ekonomi, 
IT och säkerhet fungerar på ett tillfredsställande sätt.
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Intern kontroll
Intern kontroll har integrerats inom ramen för den månadsvisa 
uppföljningen kompletterat med särskilda kontroller inom utval-
da områden. Viktiga delar i APLs kontrollstruktur är kontroller 
avseende godkännande av affärstransaktioner (attestinstruk-
tioner), befogenhetsbeskrivningar 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.

Bolagets verksamhet och rapporterande enheter har control-
lers. Dessa deltar i prognostisering och analys av de rappor-
terande enheternas resultat. Analyserna omfattar tillgångar, 
skulder, intäkter, kostnader och kassaflöden. Tillsammans med 
den analys som utförs på central nivå syftar detta bland annat 
till att begränsa risken för väsentliga fel i den finansiella rappor-
teringen.

I syfte att upprätthålla en hög informationssäkerhet finns 
regler och riktlinjer upprättade avseende tillgänglighet, riktighet, 
sekretess och spårbarhet i affärssystemet. Under 2016 uppgra-
derades affärssystemet vilket innebär förbättrade möjligheter 
att utveckla den interna kontrollen inom företaget. Styrelsen 
utvärderar årligen hur väl den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen har fungerat. 

Riskbedömning
Som ett led i den interna styrningen och kontrollen kartläggs 
risker avseende finansiell rapportering. För de mest väsentliga 
processerna har riskanalyser genomförts och för identifierade 
risker har rutiner fastställts för att hantera och minimera dessa 
risker. Se även förvaltningsberättelse sid 20.

Information och kommunikation
APL har informations- och kommunikationsvägar som syftar till 
att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporte-
ringen. APLs riktlinjer avseende den finansiella rapporteringen 
och koncernredovisningen uppdateras löpande. Förändringar 
kommuniceras till berörda funktioner och verksamheter via 
e-mail, intranätet samt via möten. Ett arbete är initierat under 
2016 för att utveckla dokumenthantering och anvisningar, vilket 
kommer att fortsätta under 2017.

Ytterligare information om bolagsstyrning
På APLs webbplats, www.apl.se under fliken Om APL finns en 
särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor vilken bland annat 
innehåller: 
• APLs bolagsordning och ägaranvisningar
• information om ersättningar i APL samt utvärdering av rikt-

linjerna för ersättning till APLs ledande befattningshavare 
• uppgifter om styrelseledamöter och koncernledning 
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berättelse

Finansiella 
rapport er GRI-index

Styrelse
1. Johan Assarsson

Ordförande
Vd Inera
Född 1962. Fil.kand. Johan har 
tidigare varit landstingsdirektör 
i Kalmar län och regiondirektör i 
Västra Götalandsregionen. Un-
der tio år hade han flera ledande 
uppdrag inom verksamhetsut-
veckling och som hälso- och 
sjukvårdsstrateg inom flera 
landsting. Arbetar idag som vd 
på Inera. I APLs styrelse sedan 
2010.

2. Malin Forkman
Ledamot
Chef kommunikations-
utveckling Systembolaget
Född 1965. Civilekonom. Malin 
har en lång erfarenhet från 
ledande befattningar inom 
varumärkesutveckling, kommu-
nikation och försäljning från Arla, 
Spendrups, Coop, Kraft Foods 
och Kungliga Operan. Malin 
Forkman arbetar idag som chef  
för kommunikationsutveckling på 
Systembolaget och har styrelse-
uppdrag i Reklamombudsman-
nen. I APLs styrelse sedan 2015.

3. Britt Hansson
Ledamot
Vd och koncernchef OK 
 ekonomisk förening
Född 1966. Civilekonom. Britt 
har lång erfarenhet från ledande 
befattningar i OKQ8-koncernen, 
bland annat som koncernens 

CFO och vd för OKQ8 Bank samt 
Nordisk CFO på McDonald’s. 
Hon är styrelseledamot i ett flertal 
styrelser. Arbetar idag som vd 
och koncernchef  på OK ekono-
misk förening. I APLs styrelse 
sedan 2012.

4. Eugen Steiner
Ledamot
Partner HealthCap
Född 1954. Legitimerad läkare 
och Dr. Med. Sci. Eugen har ar-
betat i företagsledande ställning 
i 30 år. Dessförinnan har han 
tjänstgjort som läkare och forska-
re. Idag är han partner i Health-
Cap och deltar i ledningen och 
som styrelseledamot i ett flertal 
bolag inom Life science, bland 
annat i Glionova, NVC Holding 
och Nephrogenex Inc. I APLs 
styrelse sedan 2010.

5. Ulf Tossman
Ledamot
Ordförande Coalalife AB
Född 1956. B.Sc och Dr. Med Sci. 
Ulf  har lång erfarenhet från olika 
exekutiva tjänster inom både 
svensk och tysk läkemedelsin-
dustri. Han har dessutom varit 
partner i InnovationsKapital med 
inriktning mot hälsovårdssektorn 
och då bland annat ordförande 
i Isconova. Tidigare var Ulf  även 
Senior Investment manager i 
Swedfund med ett flertal styrelse-
uppdrag bland annat inom Life 
science, exempelvis Global 
Medical Investments och Gamma 
Knife Center, Cairo. I APLs styrel-
se sedan 2015.

Arbetstagarrepresentanter: 

6. Daniela Renner
Arbetstagarrepresentant 
ordinarie
Född 1977. SACO.
Leg. Receptarie, Extempore, 
Stockholm. I APLs styrelse 
sedan 2016

7. Susann Danielsson-Lindberg
Arbetstagarrepresentant 
ordinarie
Född 1961. Unionen. 
Läkemedel stekniker, Supply, 
Produktion & Utveckling, Umeå. 
I APLs styrelse sedan 2012.

8. Sören Johansson
Arbetstagarrepresentant 
suppleant
Född 1953. SACO. Process-
ingenjör, Supply, Produktion & 
Uteckling, Göteborg. I APLs 
styrelse sedan 2016.

9. Astrid Holdt
Arbetstagarrepresentant 
suppleant 
Född 1954. Unionen. Laborato-
rieingenjör, Supply, Produktion 
& Utveckling, Stockholm. I 
APLs styrelse sedan 2010.
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Ledning
1. Eva Sjökvist Saers

Vd
Född 1962. Apotekare och dispu-
terad inom läkemedelsutveckling. 
Eva har lång erfarenhet från 
ledande befattningar inom forsk-
ning, utveckling och tillverkning i 
läkemedelsindustrin, från Astra/
AstraZeneca-koncernen. Hon har 
haft ledande befattningar inom 
Apoteket och ingick i Apoteket 
ABs företagsledning. I dag är 
Eva ledamot i ett antal styrelser 
som till exempel SwedenBIO 
och SWElife. Anställd som chef  
för APL sedan 2003, och sedan 
2008 som dess vd.

2. Ulf Skough
Marknad Affärsområde Vård 
& Apotek, Affärsområde Life 
science
Född 1959. Civilekonom. Ulf  har 
bred erfarenhet från ledande be-
fattningar på läkemedelsföretag 
och CRO-företag. Närmast från 
en tjänst som vd på CRO-företa-
get A+Science. Han har tidigare 
arbetat på ledande positioner na-
tionellt och internationellt på stora 
läkemedelsföretag, bland annat 
som landschef  för de baltiska 
länderna på Schering-Plough 
och affärsområdeschef  och 
internationell marknadsdirektör 
på Pharmacia. Anställd och i 
ledningen sedan 2013.

3. Kia Frenssen
Supply Produktion  
& Utveckling
Född 1965. Apotekare. Kia kom-
mer  närmast från AstraZeneca, 
där hon har haft ett antal ledan-
de befattningar inom tillverkning 
och kvalitet både som linjechef  
och i seniora globala roller. Hon 
har genom sina befattningar 
skaffat sig en lång erfarenhet 
av läkemedelstillverkning och 
kvalitetssäkring. Chef  Extem-
pore 2011-2017. Anställd och i 
ledningen sedan 2011.

4. Joakim Bredbo
Finans & IT
Född 1967. Civilekonom. Joakim 
har bred erfarenhet från ledande 
befattningar inom ekonomi och 
controlling  från såväl tjänstefö-
retag som tillverkningsindustrin. 
Bland annat från AstraZeneca, 
Pripps Ringnes, Atria Scandina-
via, Telenor och senast från Dus-
tin Group som chef  för business 
control-funktionen. Anställd och 
i ledningen sedan 2014.

5. Peter Hedlund
Verksamhetsutveckling  
& Ledningssystem, Fastighet  
& Anläggning
Född 1961. Civilingenjör och 
teknisk licentiatexamen i kemi-
teknik. Peter har mångårig erfa-
renhet av ledande befattningar 
från läkemedelsindustrin. Han 
har arbetat i olika roller inom 
AstraZeneca, bland annat som 
kvalitetschef  QA/QC, fabriks- 
chef, chef  för verksamhetsut-
veckling och chef  för säkerhet, 
hälsa och miljö. Anställd och i 
ledningen sedan 2013.

6. Christer Jonsson
HR
Född 1966. MSc Human 
Resources Management & 
Development. Christer kommer 
närmast från KPMG AB där 
han var head of  learning & 
development samt ansva-
rade för HR-frågorna inom 
verksamhetsgrenarna audit 
samt advisory. Dessförin-
nan innehade han under ett 
flertal år ledande befattningar 
inom human resources på 
AstraZeneca. Christers karriär 
inom HR-området började på 
Norrlands universitetssjukhus. 
Anställd och i ledningen sedan 
2012.

1 3

5

2

4 6

Michael Brobjer har under 2016 och fram till 2017-02-14 varit 
chef  för Affärsområde Life science och Marknad (se ÅR 2015). 
Befattningen har tagits över av Ulf  Skough.

Lars Granlund har under 2016 och fram till 2017-02-28 varit 
chef  för Supply Produktion och Utveckling (se ÅR 2015). 
Befattningen har tagits över av Kia Frenssen.

Kia Frenssen har under 2016 och fram till 14 mars 2017 varit 
chef  för Extempore. 
Jamal Feghhi är chef  för Extempore fr o m 15 mars 2017.



44 Årsredovisning APL 2016
Om APL BolagsstyrningHållbarhet Medarbetare

Förvaltnings-
berättelse

Finansiella 
rapport er GRI-index

GRI-index

Allmänna standardupplysningar  

Indikator Strategi och analys Sidan/kommentar 

G4-1 Uttalande från VD om organisationens hållbarhetsstrategi 5–6 

Organisationsprofil 

G4-3 Organisationens namn 20 

G4-4 Viktigaste produkterna och tjänsterna 10–13 

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor 16, 20 

G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 20 

G4-7 Ägarstruktur och företagsform 39–43

G4-8 Marknader som organisationen är verksam inom 10–13 

G4-9 Organisationens storlek 47 

G4-10 Totalt antal anställda 47 

G4-11 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 47 

G4-12 Beskriv organisationens leverantörskedja 14–15 

G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden 4, 14–17 

G4-14 Följer organisationen försiktighetsprincipen 23–24

G4-15 Externt utvecklade initiativ som organisationen följer 4, 14–17 

G4-16 Sammanslutningar som organisationen är medlem i 4, 14–17 

Identifierade väsentliga aspekter och gränser 

G4-17 Entiteter som ingår i redovisningen 16, 20

G4-18 Process för definition av innehållet i redovisningen 8–9

G4-19 Identifierade väsentliga hållbarhetsaspekter 44–47

G4-20 Interna avgränsningar för respektive hållbarhetsaspekt 44–47

G4-21 Externa avgränsningar för respektive hållbarhetsaspekt 44–47

G4-22 Effekter av förändringar i tidigare redovisad information 15

G4-23 Väsentliga förändringar från föregående redovisning 20

Indikator Strategi och analys Sidan/kommentar 

Intressenter 

G4-24 Intressegrupper som organisationen har kontakt med 8–9 

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter 8–9

G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 8–9

G4-27 Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter 
och hur organisationen har hanterat dessa frågor 8–9

Rapportprofil 

G4-28 Redovisningsperiod 20 

G4-29 Publicering av senaste redovisningen föregående år 

G4-30 Redovisningscykel årligen 

G4-31 Kontaktperson för frågor angående redovisningen 16 

G4-32 Redovisningsnivå & GRI-index 16, 44–47, 46 

G4-33 Extern granskning 16, 48 

Styrning 

G4-34 Redogörelse för företagets bolagsstyrning 39–43 

Etik och integritet 

G4-56 Beskriv organisationens värderingar, uppförandekoder etc. 8–9, 17–19 
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Specifika standardupplysningar 

Aspekt Specifika standardupplysningar Kommentarer 
Var sker påverkan 
huvudsakligen Sidan 

Ekonomisk påverkan 

Ekonomiska resultat 

G4-DMA Påverkan på främst (A) företagets ekonomi, ägare, medarbetare A 3–4, 14, 17

G4-EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, 
ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt 
betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn. 

47

Miljöpåverkan 

Energi 

G4-DMA Påverkan på främst (A) företagets ekonomi och (C) energiproduktion A C 6–8, 14–15

G4-EN3 Energiförbrukning i organisationen 14, 47

Utsläpp till luft och vatten 

G4-DMA Påverkan på främst (A) företagets ekonomi och (C) energiproduktion och energi-
användning 

A C 8–9, 14–15

G4-EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser pga energianvändning, scope 2 15, 47

G4-EN17 Indirekta utsläpp av växthusgaser pga tjänsteresor och varutransporter, scope 3  15, 47

Avfall 

G4-DMA Påverkan på främst (A) företagets ekonomi och (C) avfallsproduktion A C 8–9, 14–15 

G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 14, 47 

Sociala aspekter – Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

Hälsa och säkerhet 

G4-DMA Påverkan på främst (A) medarbetare, företagets ekonomi och (C) arbetsmarknaden A C 8–9, 17 

G4-LA6 Typ och omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro 
samt totala  antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön. Vi ser ett ökat antal 
förbättringsförslag och en ökad trend för orsaksutredningar inom 30 dagar.

47 

Kompetens och utbildning 

G4-DMA Påverkan på främst (A) medarbetare, företagets ekonomi och (C) arbetsmarknaden A C 8–9, 17 

G4-LA11 Andel anställda (%) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation 
och karriär utveckling. 

2015: 95% 2014: 92% 17 

Mångfald och jämställdhet 

G4-DMA Påverkan på främst (A) medarbetare, företagets ekonomi och (C) arbetsmarknaden A C 8–9, 17 
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Aspekt Specifika standardupplysningar Kommentarer 
Var sker påverkan 
huvudsakligen Sidan 

G4-LA12 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. 

17, 47 

Sociala aspekter – Mänskliga rättigheter 

Diskriminering 

G4-DMA Påverkan främst på (A) medarbetare, ägare och (C) arbets marknaden A C 8–9, 17 

G4-HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 2015: 7%, 2014: 2% 17 

Mänskliga rättigheter hos leverantörer 

G4-DMA Påverkan främst på (B) leverantörer, kunder och (C) allmänhet B C 8–9, 17 

G4-HR11 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 
mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättig-
heter hanteras. 

15 

Sociala aspekter – Organisationens roll i samhället 

Konkurrensbegränsande beteende 

G4-DMA Påverkan på främst (A) medarbetare, ägare, (B) kunder, leverantörer, (C) myndigheter, 
allmänhet 

Verksamheten accepterar inte någon form av 
korruption i våra affärer eller transaktioner, 
och ska bedriva all vår verksamhet i rättvis 
konkurrens och enligt gällande lagstiftning. 

A B C 8–9, 23–24 

G4-SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshäm-
mande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt 
utfallet härav.

Förlikning har nåtts 2016 i rättsfallet med 
stämning om otillåten marknadsföring. Inga 
övriga juridiska åtgärder har vidtagits mot 
APL under 2016.

20–24 

Sociala aspekter – Produktansvar 

Överensstämmelse 

G4-DMA Påverkan på främst (B) kunder och (C) myndigheter, allmänhet Verksamheten ska bedrivas enligt gällande 
branschpraxis och på ett sådant sätt att 
myndighetskrav och regelverk för tillverkning 
och kontroll uppfylls. 

 B C 8–9, 23–24

G4-PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhanda-
hållandet och användningen av produkter och tjänster. 

Inga böter har ålagts APL för brott mot lagar 
och bestämmelser under 2016, 2015 eller 
2014. 

46

A - Påverkan internt (ägare, medarbetare) 
B - Påverkan på samarbetspartner (leverantörer, kunder) 
C - Påverkan i samhället (miljö, myndigheter, allmänhet, medier)
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Resultatindikatorer 

Ekonomisk data koncernen (TKR) 2016 2015 2014  

Direkt tillskapat ekonomiskt värde 
Intäkter 1 307 027 1 209 933 1 183 574  
Fördelat ekonomiskt värde 
Rörelsens kostnader -958 916 -879 103 -848 138
Löner och ersättningar till anställda -322 371 -301 392 -298 281
Betalningar till finansiärer -1 518 -2 001 -3 623
Skattekostnader - -1 749 -666
Investeringar i samhället -75 -35 – 

Behållet ekonomiskt värde 24 147 25 653 32 866
Utdelning ägare - – –
Uppskjuten skatt -267 -6 -1 858
Avskrivningar materiella tillgångar -23 751 -20 799 -21 789

REDOVISAT RESULTAT ENLIGT ÅRSREDOVISNING 129 4 848 9 219

Miljödata 2016 2015 2014  

Indirekt energianvändning (MWh) 
El; förnybara energikällor 11 723 11 191 12 121
Fjärrvärme; förnybara och ej förnybara energikällor 4 686 4 096 4 420
Indirekta utsläpp av koldioxid (ton)1) 
Fjärrvärme från ej förnybara energikällor, Scope 2 163,8 305,4 317,0
Tjänsteresor från ej förnybara energikällor, Scope 3 174,7 126,8 108,4
Transporter från ej förnybara energikällor, Scope 3 50,5 143,0 151,72)

Avfall (ton) 
FARLIGT AVFALL 49,9 37,3 36,17 
Läkemedelsavfall (förbränning) 23,4 22,9 18,63 
Övrigt farligt avfall (efterbehandling) 26,4 14,4 17,54 
OFARLIGT AVFALL 255,7 314,6 299,00 
Återanvändning – – – 
Återvinning 133,2 189,7 149,47 
Förbränning 122,5 124,8 149,53 
Deponi – – – 

TOTALT AVFALL 305,6 351,9 335,17 
Andel återvinning (%) 43,6 53,9 44,60

1)  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. 

2) Jämförelser är korrigerade till följd av förbättrade mätmetoder.

Medarbetardata 2016 2015 2014 

Totalt antal medarbetare 582 535 553 

Anställningsform (antal) 
Tillsvidareanställda 530 484 495 
Visstidsanställda 52 51 58 
Andel som omfattas av kollektivavtal (%) 99,8 99,8 99,8 

Fördelning kön och åldersgrupper (antal) 
Män 155 140 144 
Kvinnor 427 395 410 
Styrelse och ledning, fördelning män % / kvinnor % 69/31 64/36 57/43 
Medarbetare under 30 år 60 42 54 
Medarbetare 30–50 år 291 268 273 
Medarbetare över 50 år 231 225 227 

Arbetsmiljöavvikelser och anmälda arbetsskador (antal) 
Kritiska 3 1 – 
Allvarliga 38 32 41 
Noteringar 44 32 38 
Totalt 85 65 79 
Varav anmälda arbetsskador 12 4 8 
Skadekvot; totalt antal skador i förhållande till  
totalt antal  arbetande timmar per 100 anställd 2,8 0,9 1,73) 
Sjukfrånvaro (%) 6,0 5,3 4,2 

3) Siffran ändrad pga ändrade totalt antal arbetande timmar 2014 (tidigare 1,9).
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Bestyrkanderapport 
Revisors rapport över översiktlig granskning av Apotek  
Produktion & Laboratorier AB:s hållbarhetsredovisning
Till Apotek Produktion & Laboratorier AB

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Apotek Produktion & Labora-
torier AB att översiktligt granska Apotek Produktion & Labora-
torier AB:s hållbarhetsredovisning för år 2016. Företaget har 
definierat hållbarhetsredovisningens omfattning till de områden 
som hänvisas till i GRI index på sid 44–46.

Styrelsens och företagsledningens ansvar  
för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga 
kriterier, vilka framgår på sid 16 i hållbarhetsredovisningen, och 
utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgiv-
na av The Global Reporting Initiative (GRI)) som är tillämpliga 
för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna 
redovisnings och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar 
även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprät-
ta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR
6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbar-
hetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk-
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll 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 författ-
ningar. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsled-
ningen 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 vårt 
uttalande nedan.

Uttalande
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 en-
lighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna 
kriterierna.

Stockholm den 28 mars 2017
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt Charlotte Söderlund
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor



Årsredovisning APL 2016

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare 
inom Life science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 
års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel och omsätter årligen ca 1,3 mdkr. APLs 582 
medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i 
anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. 

Läs mer på www.apl.se

Produktion: Ett samarbete mellan APL och Narva 
Foto: Christoffer Edling, Malte Danielsson, Erika Weiland

Om APL BolagsstyrningHållbarhet Medarbetare
Förvaltnings-

berättelse
Finansiella 
rapport er GRI-index




