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Bokslutskommuniké 2016

Väsentliga händelser perioden juli–december 2016

•  APL har under perioden juli–december ökat den totala nettoomsättningen 
jämfört med föregående år med 42,9 mkr till 646,1 mkr

•  Nettoomsättningen, exklusive försäljning av läkemedel till beredningar 
i landstingsaffärerna, uppgick till 343,4 mkr och ökade med 14,6 mkr

•  Rörelseresultatet blev 5,1 mkr och resultatet efter skatt blev 3,8 mkr

•  Arbetet med nytt affärssystem intensifierades under kvartal tre och implementering 
genomfördes under kvartal fyra

•  I samband med byte av affärssystem lanserades en ny uppgraderad e-handelsplattform 

•  APL har blivit medlem i FN Global Compact och Fossilfritt Sverige

•  APL har ingått en förlikning med det företag som stämt APL för påstått otillåten 
marknadsföring av ett extemporeläkemedel under perioden juli 2008-februari 
2011, en talan som APL bestridit. 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

Väsentliga händelser 2016

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

•  APLs arbete med att konsolidera storskalig tillverkning till tre enheter; Stockholm, 
Umeå och Malmö, fortsatte. Under hösten flyttades råvaruanalyser inom QC från 
Göteborg till Malmö

•  Upphandling pågår gällande beredningstjänster av cytostatika för Stockholms 
läns landsting. APLs omsättning för denna affär uppgår till 360 mkr

Nyckeltal jul–dec 2016 jul–dec 2015 Helår 2016 Helår 2015

Nettoomsättning, mkr 646,1 603,2 1 301,1 1 209,6

Rörelseresultat, mkr 5,1 4,3 1,9 8,5

Resultat efter skatt, mkr 3,8 2,2 0,1 4,8

Kassaflöde, mkr -1,0 1,4 -1,3 1,4

Bruttovinstmarginal % 7,3 7,5 7,4 7,5

Soliditet % 33,7 38,9 33,7 38,9

Räntabilitet på eget kapital % 1,8 1,0 0,1 2,2

Försäljnings- 
tillväxt 

+7 %
Lansering 

av nytt 
affärssystem
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VD-ord

Värdeskapande och utveckling är två viktiga ledord 
för APL i vårt målmedvetna arbete för långsiktig hållbar 
utveckling. Detta för att säkerställa vårt uppdrag från 
ägaren och våra kunder samt övriga intressenter. 
Under 2016 har APL genomfört flera större initiativ och 
investeringar för att stärka vår leveransförmåga och 
arbetet fortsätter under 2017. Vi har också fått positiv 
bekräftelse från våra kunder genom NKI-undersök-
ningar och en kontinuerligt pågående intressentdialog.

APL har haft en positiv försäljningstillväxt under 2016, 
med en omsättningsökning på 8 %. Affärsområde 
Vård & Apoteks försäljning ökade med 6 % jämfört 
med föregående år. Affärsområde Life science 
försäljning ökade med 17 %, med en positiv försäljnings-
utveckling för såväl kontraktstillverkning som utveckling 
och tillverkning av kliniskt prövningsmaterial. Vi ser 
en fortsatt hög efterfrågan av de tjänster som APL 
erbjuder och genom våra dialoger med kunderna har 
vi en bra bild av våra styrkor och vad vi behöver 
vidareutveckla. 

Det är viktigt att skapa förutsättningar för en långsiktig 
lönsamhet och för att kunna investera i en kontinuerlig 
utveckling av såväl tjänster som processer. Under året 
har vi investerat betydande resurser i såväl affärs- som 
processutveckling samt genomfört en översyn av 
kundavtal och sortiment. Under hösten implementerades 
ett nytt affärssystem som möjliggör en framtida 
effektivisering i våra processer och flöden. Vi arbetar 

vidare med en konsolidering av APLs storskaliga 
produktion och materialhantering. Vi arbetar också 
målmedvetet med att säkerställa kvalitet i hela 
värdekedjan – från ett mycket stort antal leverantörer, 
via APLs flöden ut till kunder och de människor som 
behöver de läkemedel vi utvecklar och tillverkar.

APLs rörelseresultat landade på ett bättre resultat 
jämfört med föregående år för det andra halvåret. 
I samband med implementeringen av det nya affärs-
systemet har kostnader av engångskaraktär tagits 
som påverkar vårt resultat. Det gör att APL landar på 
ett rörelseresultat för 2016 på 2 mkr. Det ligger under det 
långsiktiga avkastningskrav som ägaren ställer på APL. 
Vi kommer under 2017 att fortsätta vårt förändrings-
arbete, vilket innebär en fortsatt hög investeringsnivå 
som på några års sikt ska resultera i att vi närmar oss 
de långsiktiga målen.

Inför 2017 utgår vi från vår position som ledande 
nationellt kompetenscenter för individanpassade 
extemporeläkemedel och en betydande nordisk CDMO 
som starkt bidrar till svensk life science. Vi är ett starkt 
team av engagerade ledare och medarbetare med 
bred kompetens som varje dag bidrar till livsviktiga 
läkemedel. Ett uppdrag som vi är stolta över!

Eva Sjökvist Saers 
VD
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Allmänt om verksamheten

APL är en av Europas största tillverkare av extempore-
läkemedel. APL är en ledande kontraktstillverkare 
inom Life science i Skandinavien och etablerad 
partner för tjänster och produkter till apotek och 
landsting. Antalet anställda uppgår till 582 och 
medelantal anställda till 481. Verksamheten bedrivs 
vid fyra produktionsanläggningar: Umeå, Stockholm, 
Göteborg och Malmö samt vid sju beredningsenheter 
på sjukhus. APL har resurser för utveckling, analys 
och tillverkning av läkemedel. APLs huvudsakliga 
verksamhet är att tillverka och tillhandahålla extempore-
läkemedel och lagerberedningar. Svenska staten äger 
samtliga aktier i APL och äganderollen utövas av 
Socialdepartementet. APLs långsiktiga finansiella mål 
är en soliditet om 40 % – 50 % samt räntabilitet på 
eget kapital överstigande 8 % per år.

APL bedriver verksamhet och värdeskapande i flera 
olika kanaler vilka organiseras i två affärsområden: 
affärsområde Vård & Apotek och affärsområde Life 
science. Strategin är att vara ledande tillverkare 
av extemporeläkemedel och beredare av cytostatika 
i Sverige samt en lönsam CDMO i Europa speciali-
serad på utveckling och tillverkning med fokus 
på särläkemedel.

APL ska enligt ägaranvisningar:

•  i nära samarbete med specialister och förskrivare 
(t.ex. läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter 
och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett 
medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment 
av extemporeläkemedel och lagerberedningar 

•  erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar 
på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor till 
samtliga aktörer som ansvarar för läkemedels-
försörjning till öppen- och slutenvården 

•  säkerställa att information om extemporeläkemedel 
och lagerberedningar finns lättillgänglig, att beställnings-
rutiner är enkla och användarvänliga samt att leverans 
av extemporeläkemedel och lagerberedningar sker på 
ett effektivt sätt enligt överenskomna leveranstider
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Koncernen

Nettoomsättning 
Under andra halvåret 2016 uppgick koncernens nettoomsättning till 646,1 mkr. I denna 
nettoomsättning ingår försäljning av läkemedel som ingår i beredningstjänsten till 
landsting. Försäljningen av läkemedel ökade tack vare produktmix och volymtillväxt. 
Exkluderas läkemedelsförsäljning uppgick nettoomsättningen för perioden 
juli–december till 343,4 mkr vilket innebar en ökning med 14,6 mkr eller 4 % 
jämfört med samma period 2015. Ökningen var ett resultat av en positiv försäljnings-
tillväxt inom både affärsområde Vård & Apotek och affärsområde Life science. 

Inom Vård & Apotek var omsättningsutvecklingen stabil under perioden juli–december 
och ökade totalt med 4 % jämfört med 2015. En positiv försäljningsutveckling för 
storskaliga lagerberedningar förklarar merparten av ökningen. Tjänsteintäkterna inom 
landstingsaffären utvecklades i nivå med föregående år. Lägre omsättning för kliniska 
prövningar kompenserades av en ökning för beredningstjänster och försäljning av 
läkemedel. Försäljningstillväxten blev stark inom affärsområde Life science. 
Totalt ökade omsättningen med 15 % vilket förklaras av nya kunder inom kontrakts-
tillverkning, kliniska prövningsuppdrag samt ett större tillverkningsuppdrag.

För helår 2016 uppgick försäljningen till 1 301,1 mkr vilket innebar en ökning med 
91,5 mkr eller 8 % jämfört med 2015. Båda affärsområden redovisade en tillväxt. 
Affärsområde Vård och Apotek ökade med 6 % och affärsområde Life science 
med 17 %.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden juli–december uppgick till 5,1 mkr, vilket var 0,8 mkr 
högre än motsvarande period 2015. Ökad försäljningsvolym bidrog till att förbättra 
bruttoresultatet. Rörelsekostnaderna ökade jämfört med 2015 och var främst ett 
resultat av ökade resursinsatser inom ledningssystemet och insatser för att förbättra 
och uppgradera tillgänglighet i IT-infrastrukturen. Vidare har insatser för att förbättra 
och effektivisera tillverknings- och leveransprocessen inneburit ökade kostnader. 
Resterande del förklaras av volymtillväxt i försäljningen. 

För helår 2016 uppgick resultatet till 1,9 mkr vilket var 6,6 mkr lägre än föregående år. 
Under 2016 ingick engångsposter på totalt -11 mkr, hänförliga till lagernedskriv-
ningar kopplat till registervård (-2), avsättning (-3) samt engångskostnad (-6). 
Engångsposterna påverkade bruttovinsten (-5) samt administrationskostnaderna 
(-6) innevarande år.

Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt för helår 2016 uppgick till 0,1 mkr (4,8).

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden juli–december 
till -1,0 mkr (1,4). För helår uppgick kassaflödet till -1,3 mkr (1,4). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten helår 2016 uppgick till -69,5 mkr (-54,3). Kassaflödet från 
den finansiella verksamheten helår 2016 uppgick till 74,7 mkr (3,3). Förändringen i 
kassaflödet förklaras främst av ökad investeringsverksamhet i såväl immateriella som 
materiella investeringar samt ökade kundfordringar. Lagrets omsättningshastighet 
har förbättrats tack vare arbete med förbättrade processer inom landstingsaffären 
vilket påverkat kassaflödet positivt.

Investeringar 
Totala investeringar under perioden januari–december uppgick till 69,5 mkr (54,3). 
Ökningen förklaras primärt av satsningar på nytt affärssystem för produktion, 
försäljning och administration. En satsning görs också för att skapa en effektiv och 
skalbar integrationsplattform samtidigt som gränssnittet för slutkund i det elektroniska 
beställningssystemet (EbEx) för apoteken uppgraderats. Vidare har investeringar 
genomförts i anläggningarna för att uppgradera dessa inför framtida produktions- 
och kvalitetskrav. Investeringarna är främst kopplade till våra anläggningar vid 
Umeå och Malmö.
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Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet 
Det egna kapitalet uppgick till 218,8 mkr vilket är i nivå med årsskiftet. Förändringen 
motsvarar periodens resultat. Soliditeten uppgick till 33,7 % (38,9 %). Räntabiliteten 
på eget kapital uppgick till 0,1 % (2,2). Finansnetto uppgick till -1,5 mkr (-1,9). 
Outnyttjad checkräkningskredit per 31 december uppgick till 36,2 mkr (85,9).

Räntebärande nettoskuld uppgick till 100 mkr och motsvarar lån till förvärv av 
fastigheterna där APL bedriver sin verksamhet.

Risker och osäkerhetsfaktorer 
APLs verksamhet är i begränsad omfattning utsatt för valuta-, ränte- och kreditrisker. 
Inga väsentliga förändringar har gjorts i riskbedömningar jämfört med årsredovisning 
2015. Läs mer om APLs risker och osäkerhetsfaktorer på sid 31–32 i årsredo-
visningen 2015.

Tvister 
APL har ingått en förlikning med det företag som stämt APL för påstått otillåten 
marknadsföring av ett extemporeläkemedel under perioden juli 2008-februari 2011. 
I och med förlikningen återkallas förevarande mål i tingsrätten och tvisten är slutligt 
reglerad mellan parterna.

Transaktioner med närstående parter 
Bolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående parter.
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Ett hållbarare APL

APL ska agera föredömligt och transparent för ett 
hållbart företagande. Det gör vi genom en kontinuerlig 
och öppen dialog med våra intressenter vilket säkerställer 
att vi agerar enligt direktiv, krav och förväntningar. 
APL arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska 
miljöbelastningen och förbättra effekten i värdekedjan. 

APLs utvecklingsarbete bedrivs inom fem strategiska 
områden – lönsam tillväxt, kundnära tjänsteutveckling, 
effektiva flöden, kvalitet i hela värdekedjan och 
vinnande företagskultur. 

Utifrån intressentdialogen har en väsentlighetsanalys 
genomförts och vi har identifierat ett antal fokusområden. 
Det ledningssystem vi har utvecklat ger oss en 
struktur i det arbetet, och i hållbarhetsprogrammet 
sätter vi mål, genomför aktiviteter och följer upp 
utifrån de strategiska områdena.

Miljöpåverkan 
Flera större energibesparande initiativ pågår och 
utvärderas löpande. Vi har bytt avtal för fjärrvärme 
producerat från förnyelsebara källor vid en av våra 
större enheter vilket bidrar till att delvis uppfylla målet 
för koldioxidutsläpp. En ständig dialog med våra 
logistikleverantörer har förbättrat kommunikationen 
av utsläppsdata genom bättre omräkningsfaktorer för 
utsläpp samt ökad trafik med HVO-bränsle som ger 
betydligt mindre utsläpp. Under 2017 kommer vi 
vidare att driva olika initiativ till beteendeförändringar 
för att långsiktigt minska vårt tjänsteresande. 

Energiförbrukningen gällande uppvärmning blev något 
högre än beräknat vilket förklaras av extremkyla under 
början av året. Vi har en plan för omfattande energi-
kartläggning de närmaste 4 åren.

När det gäller avfall kan vi konstatera en vikande trend 
vad gäller andel återvinning, men totalt har vi en 
betydande nedgång av det totala avfallet.

Anställningsförhållande och arbetsvillkor 
Sjukfrånvaron upplevs som hög och ser över åtgärder 
för att minska detta. Under 2015 och 2016 har en 
pilot genomförts i Göteborg med tjänsten Sjuk- och 
friskanmälan med telefonrådgivning. Tjänsten har 
utvärderats men inte gett avsedd effekt, varför piloten 
avslutas. Andra förebyggande åtgärder pågår, bl a 
utbildning i psykosocial arbetsmiljö för alla chefer 
och skyddsombud med syfte att öka kunskap och 
förståelse på detta område. 

Mänskliga rättigheter 
Ett antal av APLs leverantörer har identifierats som 
potentiella riskleverantörer. Antalet riskleverantörer 
minskar dock tack vare en målmedveten och effektiv 
arbetsprocess, bland annat tillämpas ett själv-
utvärderingsdokument för alla större leverantörer. 
Självutvärderingen följs därefter upp med inspektioner.

Organisationens roll i samhället 
APL har högt ställda etiska krav och accepterar inte 
någon form av korruption i våra affärer eller trans-
aktioner. APLs verksamhet ska bedrivas i rättvis 
konkurrens och enligt gällande lagstiftning. Förutom 
ärendet under ”Tvister” ovan har inga andra juridiska 
åtgärder vidtagits mot APL.

Produktansvar 
Verksamheten ska bedrivas enligt gällande bransch-
praxis och på ett sådant sätt att myndighetskrav 
och regelverk för tillverkning och kontroll uppfylls. 
Inga disciplinära åtgärder för brott mot lagar och 
bestämmelser har ålagts APL.
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Moderbolaget Övrig information

Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB uppgick under perioden 
januari–december till 1 300,0 mkr (1 208,6). Rörelseresultatet uppgick till -10,5 mkr 
(-6,7). Resultat efter skatt uppgick till -0,6 mkr (-0,1).

För övriga kommentarer hänvisas till de kommentarer som finns under rubrik 
”Koncernen” där moderbolaget utgör den största delen av koncernens verksamhet.

Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Rapporten har påtecknats av verkställande direktören efter bemyndigande av 
styrelsen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm den 14 februari 2017

Eva Sjökvist Saers, Verkställande direktör

Kommande rapporter 
Årsredovisning 2016, 31 mars 2017 
Delårsrapport Q2 2017, 14 augusti 2017 
Mer information om APL finns på www.apl.se

Kontakta gärna: 
Eva Sjökvist Saers, VD 
Tel: 010-447 96 10 
eva.sjokvistsaers@apl.se

Joakim Bredbo, CFO 
Tel: 010-496 86 66 
joakim.bredbo@apl.se
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Koncernens resultaträkning
Belopp i tusentals kr jul–dec 2016 jul–dec 2015 Helår 2016 Helår 2015
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 646 056 603 167 1 301 052 1 209 648

Kostnad för sålda varor -598 684 -558 093 -1 205 383 -1 119 447

Bruttoresultat 47 372 45 074 95 669 90 201

Försäljningskostnader -5 569 -4 946 -11 953 -10 971

Administrationskostnader -38 841 -35 549 -86 901 -70 323

Övriga rörelseintäkter 2 703 106 5 945 220

Övriga rörelsekostnader -603 -358 -876 -587

Rörelseresultat 5 062 4 327 1 884 8 540

Finansnetto -830 -559 -1 488 -1 937

Resultat före skatt 4 232 3 768 396 6 603

Skatt -391 -1 484 -267 -1 755

Periodens resultat 3 841 2 284 129 4 848

Koncernens balansräkning
Belopp i tusentals kr 31 dec 2016 31 dec 2015
Immateriella anläggningstillgångar 43 408 15 753

Materiella anläggningstillgångar 261 569 243 502

Finansiella anläggningsttillgångar 2 645 2 335

Varulager 133 916 117 610

Kundfordringar 182 099 147 724

Övriga kortfristiga fordringar 25 856 33 821

Likvida medel 103 1 435

Summa tillgångar 649 596 562 180

Eget kapital 218 760 218 632

Övriga avsättningar 2 977 -

Långfristiga skulder 109 063 108 485

Kortfristiga skulder 318 796 235 063

Summa eget kapital och skulder 649 596 562 180

Koncernens Kassaflödesanalys

jul–dec 2016 jul–dec 2015 Helår 2016 Helår 2015

Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 16 285 17 370 25 378 25 198

Förändring av rörelsekapital -17 550 3 303 -31 974 27 281

Kassaflöde från den löpande verksamhetet -1 265 20 673 -6 596 52 479

Kassaflöde från investeringsverksamhet -31 669 -36 290 -69 475 -54 314

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 31 904 17 052 74 739 3 270

Periodens kassaflöde -1 030 1 435 -1 332 1 435

Likvida medel vid perioidens början 1 133 0 1 435 0

Likvida medel vid periodens slut 103 1 435 103 1 435

Koncernens förändring i eget kapital1

31 dec 2016 31 dec 2015

Eget kapital vid årets ingång 218 631 213 783

Periodens resultat 129 4 848

Eget kapital vid periodens utgång 218 760 218 631

1) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i tusentals kr jul–dec 2016 jul–dec 2015 Helår 2016 Helår 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 645 688 602 864 1 299 985 1 208 642

Kostnad för sålda varor -604 021 -565 298 -1 216 790 -1 133 761

Bruttoresultat 41 667 37 566 83 195 74 881

Försäljningskostnader -5 569 -4 946 -11 953 -10 971

Administrationskostnader -38 788 -35 530 -86 830 -70 283

Övriga rörelseintäkter 2 703 106 5 945 220

Övriga rörelsekostnader -603 -358 -876 -587

Rörelseresultat -590 -3 162 -10 519 -6 740

Finansnetto -601 -335 -1 031 -909

Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt -1 191 -3 497 -11 550 -7 649

Bokslutsdispositioner 10 973 7 843 10 973 7 843

Resultat före skatt 9 782 4 346 -577 194

Skatt 0 -63 0 -334

Periodens resultat 9 782 4 283 -577 -140

Moderbolagets balansräkning
Belopp i tusentals kr 31 dec 2016 31 dec 2015

Immateriella anläggningstillgångar 43 408 15 753

Materiella anläggningstillgångar 78 866 65 205

Aktier i dotterbolag 79 897 79 897

Aktie/andelar i intressebolag 1 1

Uppskjuten skattefordran - -

Varulager 133 916 117 610

Kundfordringar 181 787 142 085

Kortfristiga fordringar koncernföretag 22 170 4 774

Övriga kortfristiga fordringar 24 203 34 321

Likvida medel 103 1 398

Summa tillgångar 564 351 461 044

Eget kapital 166 609 167 186

Obeskattade reserver 31 970 26 642

Övriga avsättningar 2 977 -

Kortfristiga skulder till koncernföretag 63 725 50 572

Övriga kortfristiga skulder 299 070 216 644

Summa eget kapital och skulder 564 351 461 044
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Noter Definitioner

Väsentliga redovisningsprinciper Koncernen och Moderbolaget

Koncernredovisningen och redovisningen för moderbolaget har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, 
rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden. Från och med 
räkenskapsåret 2014 har övergång skett till redovisning enligt BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Vid upprättande av delårsrapport 
tillämpas BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till 
årsredovisningen för 2015. I övrigt följer koncernen regeringens riktlinjer för extern 
rapportering för företag med statligt ägande, i den mån riktlinjerna är tillämpliga.

CDMO 
Kontraktstillverkare, Contract Development & Manufacturing Organisation

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

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

Bruttovinst och bruttovinstmarginal 
Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader samt skillnaden uttryckt 
i procent mellan nettoomsättning och varukostnader. 

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

Räntabilitet på eget kapital 
Årets resultat i förhållande till eget kapital

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen
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