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Innehåll
APL  
i korthet
Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Organisationsnummer 556758-1805

APL utvecklar och tillverkar extemporeläkemedel och andra 
läkemedel för svensk sjukvård och apoteksmarknad samt till 
företag inom Life science. 

 APL är en av Europas största tillverkare av  
 extemporeläkemedel.

 Erbjuder tjänster inom hela värdekedjan av  
 produktutveckling av läkemedel.

 Är en etablerad partner för tjänster och läkemedel  
 till svenska apotek.

 Är en ledande skandinavisk kontraktstillverkare inom  
 Life science med resurser för utveckling, tillverkning  
 och analys av läkemedel.

 Driver fyra anläggningar för utveckling och tillverkning  
 av läkemedel samt har beredningsenheter i  
 anslutning till sjukhus.

 Har ca 550 medarbetare.

 Omsatte 1 183,3 mkr 2014.

 APL ägs av svenska staten.



APLs 
erbjudande  
APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar 
liv. Vår verksamhet samlas inom två affärsområden: 1 183,3 15,1

44,6 512

NETTOOMSÄTTNING, MKR RÖRELSERESULTAT, MKR

ANDEL ÅTERVINNING % MEDELANTAL ANSTÄLLDA

VÅRD & APOTEK

• Extempore- 
 läkemedel.

• Cytostatika- 
 beredning.

• Iordningsställande  
 av läkemedel för   
 kliniska prövningar.

• Utveckling och   
 tillverkning av   
 OTC och EMV  
 (egna märkesvaror).

• Produkter inom   
 APLs egna  
 varumärken.

• Doseringshjälp- 
 medel.

LIFE SCIENCE

• Kontrakts-  
 tillverkning. 

• Utveckling och   
 tillverkning av   
 kliniskt prövnings- 
 material (CTM).

•  Analystjänster.

FINANSIELLA 2014 2013 2012

Nettoomsättning, mkr  1 183,3 1 174,2 723,7

Rörelseresultat, mkr  15,1 28,0 –13,8

Resultat efter skatt, mkr  9,2 19,3 –14,4

Soliditet %  41,9 39,6 36,8

Räntabilitet på eget kapital %  4,3 9,3 Negativ

ICKE FINANSIELLA 2014 2013 2012

Medelantal anställda  512 537 491

Andel återvinning % 44,6 35,0 36,9

Koldioxidutsläpp, ton 4871 4641 4041

Läkemedelsavfall (förbränning), ton 18,6 14,4 13,2

Nyckeltal
2014

 1Bygger på föregående års siffror
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APLs breda tjänsteutbud ger oss en 
bred och spännande palett av kunder 
– apotek, vården, biotech-bolag och 
läkemedelsföretag. Ur ett läkemedels- 
perspektiv är vi alla en del av ett större 
ekosystem där forskning, läkemedels-
utveckling och -användning och vård 
utgör viktiga komponenter för att skapa 
en långsiktigt hållbar utveckling. Vår 
ägares förväntningar på oss är tydliga 
och illustreras av vårt samhällsuppdrag; 
att leverera individanpassade läkeme-
del till personer med särskilda behov.

Året i korthet
APL har under 2014 haft en positiv 
försäljningsutveckling trots ökande 
konkurrens och prispress. Exkluderas 
läkemedel som köps in till landstingen 
hade vi en total tillväxt på 6 procent; 
5 procent inom Vård & Apotek och 9 
procent inom Life science. Under året 
har fokus framförallt legat på; en aktiv 
kunddialog om våra styrkor och för-
bättringsområden samt effektivisering 
av processer och logistik genom hela 
värdekedjan – från leverantör via APL 
till kund och slutligen patienten. Arbetet 
rör såväl interna som externa flöden där 
det funnits utmaningar med att hålla 

den förväntande servicegraden. Ge-
nom att sänka de interna ledtiderna och 
fokusera på de värdehöjande delarna i 
processerna kan vi glädjande konstate-
ra att en stabil och hög servicegrad för 
samtliga tjänster uppnåtts under året.

Även om många av årets mål nåtts 
hade vi önskat ett bättre finansiellt 
resultat med tanke på årets tillväxt. 
Det innebär att APL inte fullt ut når de 
långsiktiga nya avkastningskrav som 
beslutades vid den extra bolagsstäm-
man i september 2014.

En hållbar kedja
Som en grön tråd genom APLs verk-
samhet löper ansvaret för att säkerställa 
patientnytta med säkra läkemedel och 
att skapa långsiktigt hållbara värden för 
samtliga intressenter. En nyckel till ett 
framgångsrikt hållbart företagande är 
att förstå och kontinuerligt utveckla hela 
värdekedjan. Grunden är en kundnära 
tjänsteutveckling och att skapa effektiva 
och resurssnåla flöden. Kombinerar vi 
detta med en vinnande företagskultur 
som upplevs som professionell, drivan-
de och engagerad av kunder liksom 
inspirerande och utmanande för medar-
betare och ledare, skapar vi tillväxt och 

långsiktig lönsamhet. Vi ser det som 
självklart att kvalitet, socialt ansvar och 
hållbar utveckling säkerställs genom 
hela värdekedjan. Som ett viktigt stöd 
finns väl förankrade policyer och hand-
lingsplaner runt mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, affärsetik och miljöhänsyn. 
För att säkerställa ett ansvarstagande 
leverantörsled med kvalitetssäkrade 
processer, har vi stärkt vår kompetens 
och process för leverantörsbedömning 
och uppföljning av deras efterlevnad av 
APLs uppförandekod. 

Förändrad syn på kunden  
Patienten, som är vår viktigaste kund, 
tar numera en alltmer aktiv del i den 
egna vården genom att själv söka 
kunskap och fordra svar från vård och 
apotek. Det både utmanar och ställer 
krav på ekosystemets alla aktörer. APLs 
ambition är att ta en aktiv roll, bland 
annat har vår informationsdatabas AIDA 
gjorts tillgänglig för Läkemedelsboken 
att hämta produktinformation från.

Vi är övertygade om att våra tjänster 
hjälper våra kunder till framgång, att de 
leder till bättre läkemedelsanvändning 
och till nytta för patienten. Angeläget är 
därför att våra kunder och andra intres-

Kundernas förtroende  
är en förutsättning för  
framgång

APL ska vara ett långsiktigt hållbart företag som adderar värde – för ägaren, 
våra kunder och framförallt för de personer som är i så stort behov av de  
läkemedel som vi tillhandahåller. En sammanfattning av 2014 visar på en  
god försäljningsutveckling tillsammans med en intensifierad kunddialog  
kring våra styrkor och förbättringsområden. 
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"APL har under 2014 haft en  
positiv försäljningsutveckling  

trots ökande konkurrens  
och prispress."

Eva Sjökvist Saers, vd

6%
APLs tillväxt 2014 exkl. läkemedelsförsäljning

senter upplever det mervärde som ett 
samarbete med APL genererar.

Deras respons finner vi bland annat i 
våra Nöjd Kund Index (NKI) -undersök-
ningar och Business Review Meetings 
(BRM). Där framgår att APL värdesätts 
för vår kompetens, leveransförmåga 
och flexibilitet. Samtidigt har dialogen 
gett nyttig feedback om förbättringsom-
råden, som vi nu målmedvetet arbetar 
vidare med. Till exempel inför vi under 
2015 ett nytt elektroniskt beställnings-
system för våra extemporeläkemedel.

Ett nytt år fullt av utmaningar 
och möjligheter 
Vi står inför ett antal utmaningar i  
form av avslagna rikslicenser för ett  
par läkemedel som registrerats, ökad 
konkurrens för våra lagerberedningar 
och andra tjänster till apotek, och ett 
större tidsbegränsat tillverkningsupp-
drag som löper ut. Samtidigt står vi väl 
rustade med kompetensförstärkning, 
mer slipade processer och flöden, ett  
större effektivitets- och kostnads- 
fokus. Inte minst står vi starka med alla 
kompetenta och engagerade ledare 
och medarbetare. Tillsammans bygger 
vi vidare på ett långsiktigt hållbart APL 
som adderar värde för våra kunder och 
intressenter.

Inom APL är vi stolta över att utveck-
la och tillverka läkemedel som förbättrar 
och räddar liv. Varje dag.

Eva Sjökvist Saers 
Vd
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2014 
i korthet

Nu ökar vi tillgängligheten till information om APLs 
produkter, genom att Läkemedelsboken som ges ut av 
Läkemedelsverket kan hämta produktinformation direkt 
från AIDA, vår informationsdatabas. Det möjliggörs av 
att APLs produktresuméer för beviljade rikslicenser 
under hösten blev tillgängliga i webbupplagan och 
appversionen av Läkemedelsboken.

APLs arbete med att vidareutveckla arbetssättet kring leverantörsbedömning-
ar och vår uppförandekod har intensifierats under 2014. Det gör oss bättre 
rustade för att följa upp och utvärdera våra leverantörers hållbarhetsarbete. 
Målsättningen är att tillsammans säkerställa en hållbar kedja. 

God leveransförmåga och hög kom-
petens är omdömen från våra Life 
science-kunder när vi frågar dem om 
den främsta orsaken till varför de vill 
göra affärer med APL. Svaren från 
nyckelpersoner vid ett hundratal Life 
science företag resulterade i ett NKI 
värde på 68. 

Under året har APL och Stock-
holms läns landsting (SLL) arbetat 
intensivt med att optimera rutiner 
och arbetssätt för en effektivare 
användning av dyr cytostatika. 
En god effekt är att läkemedel för 
miljontals kronor kunnat sparas 
istället för att kasseras. Bakom det 
resultatet ligger ett systematiskt  
arbete där läkare och sjuksköter-
skor bildat ett beslutsteam  
tillsammans med farmaceuter  
från SLL och APL.

Stärkt patientsäkerhet 
med ökad tillgänglighet

Framgångsrikt 
samarbete som 
spar både 
pengar och miljö

Tillsammans skapar vi en hållbar kedja

Kundrelationer 
som byggs av 
kompetens och 
samarbetsförmåga
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När våra apotekskunder, som be-
ställer extemporeläkemedel, har fått 
tycka till i en kundundersökning får 
APLs service övervägande mycket 
goda omdömen och uppskattande 
ord. Undersökningen resulterade i 
ett NKI-värde på 74. Ett förbättrings-
område som identifierades är ett 
behov av att underlätta beställnings-
processen. Något som APL åtgärdar 
redan i början av 2015 genom att ett 
nytt elektroniskt webbaserat beställ-
ningssystem driftsätts. 

Att verka för att patienter med speciella behov kan få en 
 effektiv behandling med hjälp av läkemedel är centralt för 
oss. I anslut ning till årets bolagsstämma tog APL därför 
initiativ till det upp skattade seminariet ”Individanpassade 
läkemedel för personer med sällsynta sjukdomar”. Resulta-
tet blev en värde full dialog tillsammans med mycket engage-
rade före drags  hållare som representerade myndighet, 
biotech/läke medelsföretag och vården. 

APLs service 
får goda 
omdömen 

Nu har vi bättre koll på  
transportörernas CO

2
-utsläpp   

En positiv effekt av ett ökat samarbete med våra transportörer och leverantörer, är 
att vi blir allt bättre på att mäta de utsläpp som våra transporter ger upphov till.  
Det är mycket tack vare att rapporteringsgraden till APL avseende CO

2
-utsläpp 

har förbättrats avsevärt under året; från 10 procent vid årets början till 65 procent 
vid dess slut. Nu kan vi tillsammans arbeta vidare för att minska  
CO

2
-utsläppen.

Individanpassade  
läkemedel högt  
på agendan

Affärsområden som visar tillväxt
APLs båda affärsområden har under året visat en försälj-
ningsökning, där Vård & Apotek ökade med 5 procent 
och Life science med 9 procent. Detta främst tack 
vare en positiv utveckling av försäljning av bered-
ningstjänster inom sjukhusapoteksfunktionerna i 
landstingsaffärerna samt försäljning av tjänster 
och kontraktstillverkning inom Life science. 
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En viktig del i APLs samhällsuppdrag är att generera samhälls-
nytta. För oss gäller det därför att noga analysera och förhålla oss till 
utvecklingen i vår omvärld för att både kunna fånga nya affärsmöjlig-
heter och bidra till våra kunders framgång. 

Utmaningar och 
möjligheter i en 
föränderlig omvärld

VÅRD & APOTEK – nya förutsätt- 
ningar leder till ökad konkurrens  
och prispress
Läkemedelsmarknaden och vårdsek-
torn är båda i stark förändring. De för-
ändringar och trender i omvärlden som 
direkt eller indirekt påverkar marknaden 
och dess aktörer är:

• Ökat hälso- och miljömedvetande
• Fokus på individanpassade 
 läkemedel
• Ökat patientinflytande/patientens 
 roll stärks
• IT-användningen i vården ökar
• Kostnadsnedskärningar och   
 prispress

Läkemedelsreformerna, införandet 
av landstingens kostnadsansvar för 
läkemedel, parallellhandel, generisk 
substitution och omregleringen av apo-
teksmarknaden har starkt bidragit till att 
göra marknaden alltmer komplex. Sam-
mantaget bidrar detta till att konkur-
rensen skärps och att prispressen på 
läkemedel och tjänster vid upphandling 
riskerar att påverka kvaliteten i vården. 
Konsolideringarna på apoteksmark-
naden gör att konkurrensen hårdnar, 
samtidigt som apotekskedjorna arbetar 
för att förbättra sina marginaler och 
lönsamhet.

LIFE SCIENCE – en marknad präglad 
av konsolidering och specialisering
Den globala marknadsutvecklingen av 
CDMO*-tjänster är fortsatt stark och 
bedöms få en fortsatt positiv utveckling. 
Inom CMO**-branschen finns en trend 
mot närmare integrering i kundens 
värdekedja. Tydligt är även att tjänster 
inom tidig forskning utkontrakteras och 
att strategiska partnerskap bildas mel-
lan företag som bedriver tidig forskning 
och CDMO-företag. Prispressen är 
tydlig inom båda branscher vilket leder 
till att fler fokuserar sin kontraktstillverk-
ning till högvärdesprodukter eller en 
mer krävande beredningsform. Konso-
lideringen inom läkemedelsbranschen 
fort sätter och sker främst för att möta 
ökade kostnader för läkemedelsutveck-
ling. Något som i sin tur öppnar upp 
för nya strategiska samarbeten inom 
utveckling och tillverkning. 

Antalet definierade sällsynta sjukdo-
mar ökar i världen vilket driver behovet 
av individanpassad vård, behandlingar 
och läkemedel. En talande siffra är att 
närmare 40 procent av nya godkända 
läkemedel i USA är avsedda för be-
handling av sällsynta sjukdomar.

*CDMO Contract Development and Manufacturing Organization
**CMO Contract Manufacturing Organization
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Policyer, strategi 
och mål 

KUNDNÄRA TJÄNSTEUTVECKLING
Genom den kompetens och erfaren-
het som finns inom APL har tjänsterna 
vidareutvecklats i nära dialog med 
kunderna. Målet är att säkerställa att 
APL upplevs som en attraktiv samar-
betspartner och tjänsteleverantör. 

Mål 2014:  
Omsättningsökning med 6 procent och 
bra basvärden för NKI undersökningar 
inom Vård & Apotek och Life science.

Utfall 2014: Försäljningen till många 
av våra kunder har ökat under året och 
andelen nöjda kunder är stor. Det kan 
bland annat ses som en effekt av våra 
satsningar på nära kunddialoger. 

EFFEKTIVA FLÖDEN 
Verksamhetsutvecklingen utgår från 
kundens behov, förväntningar och krav. 
Därtill skapas kostnadseffektiva flöden 
genom en effektiv intern och extern lo-
gistik med målet att leverera kundvärde 
med hög leveransprecision. 

Mål 2014:  
Ledtidsförbättringar med 10 procent 
och lageromsättning med kapital- 
bindning 12 gånger på årsbasis.

Utfall 2014: APL har lyckats kapa 
ledtider med 12 procent med en 
förbättrad servicenivå för storskalig 
produktion, som ökat från 95 procent 
till 98 procent. Arbetet med att öka den 
interna effektiviteten med god leve-
ransprecision gentemot kund mäter vi 
genom ledtidsmätningar, servicenivå 
och lageromsättning. Detta är ett arbete 
som kommer att fortsätta framåt.

KVALITET I HELA VÄRDEKEDJAN 
Med patientsäkerhet i fokus och som ett 
led i hållbart ansvarsfullt företagande 
säkerställer vi kvalitet i hela värdeked-
jan. 

Mål 2014: 
Öka effektiviteten med 1 600 timmar. 

Utfall 2014: Viktiga framsteg under året 
är en ökad rationalisering och effektivi-
sering i arbetssätt med bibehållen kva-
litetsnivå. Därtill har vi lyckats minska 
andelen öppna ärenden i vårt kvalitets-
system med cirka 40 procent jämfört 
med 2013. Totalt kan effektiviseringen 
mätt i timmar beräknas till cirka  
1 700 timmar.

APLs policyer 
APLs policyer skapar samsyn kring de värderingar som vägleder mot 
bolagets vision och mål. De koncernövergripande policyerna omfattar 
följande områden: kvalitet, miljö, etik, personal, jämställdhet, säkerhet, 
ekonomi och finans, sortiment, varumärke och kommunikation.

APLs långsiktiga strategi och mål
Den långsiktiga strategin för APL bygger på fem komponenter som ska-
par en helhet och förstärker varandra. För att säkerställa att vi levererar 
mot vår strategi styr vi verksamheten mot uppsatta mål. 

KUNDNÄRA
TJÄNSTE- 

UTVECKLING

EFFEKTIVA
FLÖDEN

KVALITET I 
HELA VÄRDE-

KEDJAN

VINNANDE
FÖRETAGS-

KULTUR

TILLVÄXT OCH
LÖNSAMHET
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VINNANDE FÖRETAGSKULTUR
Medarbetare och chefer skapar 
gemen samt en arbetsplats där  varje 
indi vids kompetens, erfarenhet, driv-
kraft och engagemang bidrar till en 
vinnande företagskultur och där APL 
upplevs vara en attraktiv arbetsgivare. 
Viktiga medel är en tydlig och förankrad 
vision, ett tydligt uppdrag och en konti-
nuerlig intern dialog.  

Mål 2014: 
MMI index 65.

Utfall 2014: Ett omfattande ledarut-
vecklingsprogram genomfördes och 
syftar till att tydliggöra förväntningar på 
våra chefer, samt att skapa förutsätt-
ningar för ett proaktivt, ansvarstagande 
och engagerat medarbetarskap. Som 
ett led i APLs hållbarhetsprofilering 
har en genomlysning och arbete med 
energieffektiviseringar inom APLs 
fastigheter och anläggningar initierats. 
En CSR-utbildning för samtliga med-
arbetare har utarbetats. Därtill följer vi 
regelbundet upp våra leverantörers ef-
terlevnad av vår uppförandekod. Under 
2014 visar Motiverat medarbetarindex 
(MMI) en ökning till 67 (63). 

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 
APL skapar förutsättningar för tillväxt 
genom kundnära tjänsteutveckling, 
effektiva flöden, kvalitet i hela värde-
kedjan och en vinnande företagskultur.

Mål 2014: 
En ökad omsättning med 5 procent 
med ett rörelseresultat på 26 mkr.

Utfall 2014: APL har arbetat med att 
sänka våra kostnader och öka kost-
nadskontrollen. APL har genomfört 
ett antal förbättrings- och effektivise-
ringsinitiativ kopplat till arbetssätt och 
standardisering.

LEVERANTÖRER 
Genom ett nära samarbete 
med våra leverantörer av 
insatsmaterial, råvaror och 
transporter säkerställer 
vi att leveranser utförs så 
kostnadseffektivt som möj-
ligt enligt överenskommen 
leveranstid. Att leverantö-
rerna efterlever vår upp-
förandekod säkerställer vi 
genom avtal och uppfölj-
ningar.

APL 
Med hög kompetens och effektivt 
arbetssätt utvecklar och tillverkar 
APL läkemedel på kontraktsbasis 
eller som extempore för ökad pa-
tientnytta. Våra dedikerade med-
arbetare och flexibla organisation 
ger oss möjlighet att utveckla och 
tillverka läkemedel kostnadseffek-
tivt och patientsäkert. Med fokus på 
individanpassade läkemedel och 
läkemedel mot sällsynta sjukdomar 
sätter APL patienten i centrum.

Värdekedjan

Life science
Vård & Apotek
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KUNDER
APL arbetar kontinuerligt med intressent- 
och kunddialoger för att säkerställa oss 
att vi tillfredsställer kundernas behov. Vi 
engagerar oss i kundens frågeställningar 
och bidrar till lösningen med vår kompe-
tens och erfarenhet. I en kontinuerlig dia-
log med våra kundgrupper, från landsting 
till läkemedels- och biotechföretag får vi 
en återkoppling av vårt arbete.

PATIENTER 
Genom våra extemporeläkemedel kan patienter 
med ovanliga och speciella behov få tillgång 
till effektiva läkemedel på ett kostnadseffektivt 
och säkert sätt. Det ger patienten möjlighet att 
få individanpassade läkemedel som lindrar och 
behandlar sjukdomen.

Värdekedjan
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APLs samhällsuppdrag innebär ett ansvar för att utveckla och tillhandahålla ett 
 medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel 
och lagerberedningar. Det är ett långsiktigt uppdrag, som möter viktiga behov inom 
 vården. Som en grön tråd genom verksamheten löper också ansvaret för att säker-
ställa patientsäkerheten och skapa långsiktigt hållbara värden för våra intressenter.

APLs roll 
i samhället  

Extemporeläkemedel, sina små volymer 
till trots, har en viktig roll då dessa  
ser till patientbehov som inte kan tillgo-
doses med godkända läkemedel. De 
största patientgrupperna med behov av 
extemporeläkemedel är barn, cancer-
patienter, smärtpatienter och patienter 
med hudsjukdomar. 

APL är ansvarig för cytostatikabered-
ningen till flera större landsting. Det är 
ett utmanande uppdrag på en marknad 
i stark förändring vilket gör det extra 
glädjande att utvärderingar visar att APL 
levererar med god kvalitet och nöjda 
intressenter – mycket tack vare engage-
mang från samtliga parter.

Viktig roll i läkemedelsutvecklingens 
värdekedja
Utveckling av nya läkemedel och be-
handlingsformer är centralt för sam-
hället genom sitt bidrag till en högre 
levnadsstandard och bättre livskvalitet 
för individen. Idéer till nya läkemedel 
utvecklas ofta av små biotech- och 
läkemedelsföretag vilka är beroende av 
att serviceföretag, som APL, kan bidra 
med sin expertis för att driva utveck-
lingen av läkemedelskandidater vidare 
framåt i värdekedjan. Tillsammans 

bildar biotech- och serviceföretag en 
heltäckande läkemedelskoncern med 
de nödvändiga funktioner som krävs för 
att utveckla och tillverka nya läkemedel. 
Bland APLs tjänster ryms formulerings-
utveckling, farmaceutisk utveckling av 
läkemedel och utveckling av analysme-
toder. APLs breda portfölj av tjänster, 
gedigna kompetens och långa erfaren-
het av läkemedelsutveckling, gör att vi 
har mycket att bidra med; från tidiga 
prekliniska studier till ett registrerat 
läkemedel på en global marknad. 

Hållbart företagande som möter 
omvärldens förväntningar
Som statligt bolag ska APL vara ett 
föredöme, inte minst när det kommer till 
hållbart företagande. För APL handlar 
det om att i alla led sträva efter en sund 
miljömässig, social och ekonomisk 
utveckling. Det gör vi genom att säker-
ställa kvaliteten i produkter och tjänster, 
vilket hjälper oss att minimera verksam-
hetsriskerna, stärka varumärket och 
positionen som en attraktiv partner och 
arbetsgivare. Under hösten 2014 ge-
nomförde APL en kundundersökning på 
cirka 1 000 apotek, där en av frågorna 
handlade om miljö- och hållbarhetspro-

filering. 90 procent av kunderna uppger 
att det är viktigt med leverantörens 
miljö- och hållbarhetsprofil vid val av le-
verantör. Utav de kunder som har svarat 
på frågan anger två av tre att APL har 
en stark position på marknaden när det 
gäller miljö- och hållbarhetsprofilering. 
Vi strävar efter att stärka den positionen 
ytterligare. 

APLs UPPDRAG:
• APL ska i nära samarbete med specialis- 

 ter och förskrivare, myndigheter och   

 andra intressenter utveckla och tillhanda- 

 hålla ett medicinskt ändamålsenligt   

 sortiment av extemporeläkemedel och   

 lagerberedningar.

•  Erbjuda extemporeläkemedel och lager-

beredningar på likvärdiga villkor till samt- 

liga aktörer på marknaden som ansvarar  

för läkemedelsförsörjningen.

• Säkerställa att information om extempore- 

 läkemedel och lagerberedningar är  

 lättillgänglig och att beställningsrutiner är

 enkla och användarvänliga.

• Ansvara för varuregister av lagerbered- 

 ningar från samtliga extemporeapotek. 
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Vägen till nya 
läkemedel

SYNTES AV 
NYA SUBSTANSER

FORMULERINGS-

UTVECKLING

ANALYSMETOD-

UTVECKLING

DJURSTUDIER

REGULATORISK

KOMPETENS

PROCESSUTVECKLING

TILLVERKNING AV 

KLINISKT 

PRÖVNINGSMATERIAL

KLINISKA  

PRÖVNINGAR

GODKÄNNANDE
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När rätt substans, styrka och bered-
ningsform saknas, eller när ett godkänt 
läkemedel innehåller en substans eller 
hjälpämne som patienten är överkänslig 
mot – då behövs ett extemporeläkeme-
del. Som svensk ledande extempore-
tillverkare driver APL genom AO Vård & 
Apotek aktivt utvecklingen av individan-
passade läkemedel som utgör ett kom-
plement till godkända läkemedel och i 
de fall ett läkemedel avregistreras. En 
central part i vårdkedjan är apoteken 
som intar en nyckelroll för att säkerställa 
att APLs produkter når patienterna.

Här ligger också ansvaret för bered-
ningen av cytostatika till samtliga sjuk-
hus inom Västra Göta landsregionen, 
Region Halland och Stockholms läns 
landsting. En sum me ring av året visar 
på fortsatt god kvalité av genomförande 
och nöjda  intressenter. 

Följande produkter och tjänster 
erbjuds 
• Extemporeläkemedel.
• Cytostatikaberedning.
• Iordningsställande av läkemedel  
 för kliniska prövningar.
• Utveckling och tillverkning av OTC  
 och EMV (egna märkesvaror).
• Produkter inom APLs egna  
 varumärken.
• Doseringshjälpmedel.

Inom AO Life science hjälper APL  
företag verksamma inom Life science 
att utveckla nya läkemedel och tillverka 
läkemedel på ett konkurrenskraftigt 
sätt. APL erbjuder kontraktstjänster 
inom hela värdekedjan för läkemedel; 
från preklinisk fas via klinisk utveck-
lingsfas till kommersiell tillverkning av 
registrerade produkter. Inom kon-
traktstillverkning av läkemedel bedrivs 
tillverkning av registrerade produkter 
inom de flesta beredningsformer. APLs 
långa erfarenhet och kunskap av formu-
leringsutveckling bidrar till en effektiv 
utveckling av läkemedel till kliniska 
prövningar. Tillverkning av kliniskt pröv-
ningsmaterial sker utifrån de behov som 
finns för en specifik studie. 

Inom analystjänster utförs analyser, 
både kemiska och mikrobiologiska 
såsom råvaruanalyser, hygienanalyser 
och produktanalyser samt stabilitets-
studier.

Följande tjänster erbjuds 
• Kontraktstillverkning. 
• Utveckling och tillverkning av kliniskt 
 prövningsmaterial (CTM).
•  Analystjänster.

APLs
erbjudande

Vård & Apotek Life science

APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. 
Vår verksamhet samlas inom två affärsområden:
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I dialog med APLs intressenter
APL för en kontinuerlig dialog med alla 
våra intressenter där varje kontakt är en 
möjlighet till värdefullt informationsut-
byte. Intressenternas förväntningar 
vägs med det som är väsentligt för 
APL och sammanställs i väsentlighets-
analysen. Dialog med ägaren förs 
kontinuerligt för att utvärdera APLs 
utveckling och hur den möter ägarens 
 förväntningar. APL har upparbetade 
relationer med relevanta myndigheter 
som sätter sin prägel på förväntningar 
och kravställan. Vården är ytterligare 
en viktig intressent där  uppföljningen 
av våra leveranser till landstingen står 
i fokus. Vi genomför kundundersök-
ningar med våra Life science-kunder 
och apotek. Med våra leverantörer har 

vi regelbundna dialoger och genomför 
revisioner. Initiativ har också tagits för 
att förstärka dialogen med bransch-
organisationer samt med högskolor 
och andra utbildningsinstanser. För att 
ytterligare förstärka medarbetskapet 
och delaktigheten genomförs informa-
tionsmöten med samtliga medarbetare. 
Varje kvartal görs kontinuerliga med-
arbetarundersökningar vars resultat är 
viktiga för förbättringar av verksamhet 
och arbetsplats. Kontinuerligt genom-
förs facklig samverkan och dialog förs 
med de fackliga representanterna. APL 
strävar efter att förstärka medarbeta-
rinflytandet ytterligare och har därför 
initierat en referensgrupp med uppgift 
att ytterligare förstärka dialogen inom 
företaget.

Med hjälp av en väsentlighetsanalys 
kan vi identifiera och prioritera de vikti-
gaste aspekterna för APL respektive för 
våra intressenter. 

Vi har i vår bedömning av väsentliga 
aspekter identifierat säkra produktions-
processer, hälsa och arbetsmiljö samt 
förbrukning som aspekter som vi har 
under kontroll. De ses som fortsatt 
väsentliga men mindre angelägna att 
lyfta fram. 

Baserat på samma bedömning ser 
vi ett antal väsentliga aspekter som 
ytterst relevanta såsom leverantörernas 
efterlevnad av uppförandekoden liksom 
leverantörernas inverkan på hur hållbar 
produkten eller tjänsten upplevs.  

Intressentdialog 
och väsentlighets- 
analys

Life science ÄGARE

VÄSENTLIGT FÖR APL

Väsentlighetsanalys

V
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• Vattenförbrukning
• Hälsa och arbetsmiljö

• Socialt engagemang

• Energieffektivitet
• Miljö- och hälsofarliga 

ämnen
• Kompetensutveckling
• Effektivisering

• Leveranssäkerhet
• Resursanvändning
• Klimatpåverkan
• Etik och antikorruption
• Jämställdhet och 

mångfald
• Attraktiv arbetsgivare

LEVERANTÖRER

VÅRD
MYNDIGHETER

APOTEK

LIFE SCIENCE
MEDBORGARE 

PATIENTER

MEDIA MEDARBETARE
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Med ansvar för att 
skapa kundnytta 
längs en hållbar kedja

Tydliga förväntningar 
på ett hållbart samarbete 
APLs förhållningssätt till leverantörs-
ledet och de krav vi ställer  anges i vår  
uppförandekod för leverantörer. Upp-
förandekoden baseras på FN-initiativet 
Global Compacts tio principer för 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 
och bekämpning av korruption. Av de 
leverantörer som undertecknar uppfö-
randekoden förväntar vi oss att de ser 
riktlinjerna som en etisk kompass för att 
bedriva ett proaktivt och framåtsyftande 
hållbarhetsarbete. Till detta lägger vi  
 

 
 

också våra etiska riktlinjer som följer  
överenskommelse om samverkansreg-
ler för den offentligt finansierade hälso- 
och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och labora-
torietekniska industrin gällande från 1 
januari 2014.

Tillsammans utvecklar vi  
arbetet för att nå ökad  
affärs- och samhällsnytta
Under året har APL initierat åtgärder för 
att stärka samarbetet med våra leveran-
törer. Bland annat har vi förtydligat 

arbetsgången för kvalitetssäkring 
gentemot samtliga leverantörer och 
processen för leverantörsbedömning.  
En process som inkluderar uppfölj-
ning av leverantörens efterlevnad av 
vår uppförandekod. Den leverantörs-
bedömning som görs baseras på 
de affärs- och hållbarhetsrisker som 
leverantören kan vara upphov till samt 
levererad artikel/tjänst utifrån uppsatta 
kvalitetskriterier. Under 2014 har tolv 
leverantörer inspekterats som en del i 
APLs leverantörsutveckling. Samtliga 
leverantörer levde upp till APLs riktlinjer 
och förväntade krav. 

Vidare har en databas utvecklats 
där bedömningsunderlag samt beslut 
dokumenteras och lagras. Databasen 

APLs långsiktigt hållbara verksamhet förutsätter ansvarstagande som sträcker 
sig längs hela värdekedjan. Det här är en beskrivning av hur vår verksamhet 
påverkar och påverkas av våra intressenter när vi utför vårt uppdrag för att 
skapa största möjliga kundnytta.

APLs PROCESS FÖR BEDÖMNING AV UPPFÖRANDEKOD 
Mot målet att reducera antalet riskleverantörer arbetar APL aktivt för att säker-

ställa undertecknande av vår uppförandekod tillsammans med leverantörens 

inlämnade självutvärderingsdokument. Till och från ställs vi inför situationen 

där våra värderingar ska vägas mot en leverantör som av någon anledning 

inte undertecknat dokumenten, men som står för en viktig insatsvara som 

kan vara livsviktig för ett antal patienter i Sverige. För oss handlar det om att 

vara pragmatiska och föra en dialog kring hur vi tillsammans kan agera för att 

säkerställa att de lever upp till ställda krav inom en inte alltför avlägsen framtid. 

För 2014 var det runt 3 procent av våra leverantörer som kan kategoriseras som 

riskgrupp och som ännu inte undertecknat dokumenten.

KOMMUNI- 
KATION AV APLS 
UPPFÖRANDE- 

KOD

ENKÄT TILL 
RISK- 

LEVERANTÖR

UNDER- 
TECKNANDE

RISK- 
ANALYS AV  

LEVERANTÖR

RISKANALYS  
AV RISK- 

LEVERANTÖR

FYSISK  
REVISION  
HOS RISK- 

LEVERANTÖR
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kommer bidra till att öka spårbarheten 
inom företaget gällande vilka leveran-
törer som är bedömda och godkända 
utifrån ett kvalitetsperspektiv.

En tillverkning med leverans- 
precision och kvalitet som ledord
Att skapa affärsnytta för kunden genom 
att möta deras behov och förväntning-
ar är utgångspunkten för allt vi gör. 
Grunden är en tillverkning som med 
hjälp av intern och extern logistik ska-
par kostnadseffektiva flöden med hög 
leveransprecision. 

APLs servicenivå för den storskaliga 
produktionen och extempore inklusive 
leverans till landstingen ligger på cirka 
99 procent. Internt har arbete gjorts 
för att sänka inköpsledtiden, samt den 
interna ledtiden från ankomst av insats-
material till provtagning och godkän-
nande för fortsatt produktion. Detta har 
sänkt ledtiden och ökat effektiviteten 
med 12 procent. 

Det läkemedelsavfall som APLs läke-
medelsprocesser ger upphov till mins-
kar successivt, vilket bidrar till att såväl 
sänka produktionskostnaderna som att 
minska vår miljöpåverkan. Bland annat 
är den totala mängden kassationer på 
årsbasis av ej godkända produkter 
cirka 0,1 bättre än målet 0,97 procent. 
Däremot har vi sett en successiv  ökning 
av läkemedelsavfall per såld enhet 
jämfört med basåret 2012. En delvis 
bidragande orsak till denna höjning är 
en större kassation på grund av funk-

tionsfel i insatsmaterial. Leverantören 
i fråga har ersatt APL för de kostnader 
som uppstod.

Interna åtgärder som  
ger goda effekter
APL strävar efter att bidra till att minska 
det koldioxidutsläpp som vår verksam-
het indirekt ger upphov till. Det handlar 
främst om energiförbrukningen vid våra 
produktionsanläggningar och övriga 
verksamhet, de tjänsteresor som görs 
med flyg samt transporter av slutpro-
dukter till kund. 

APL köper sedan flera år förnybar 
el som producerats till 100 procent av 
vattenkraft, tillsammans med att kontinu-
erliga insatser görs för att minska såväl 
kostnader som energi förbrukningen av 
både fjärrvärme och el. Bland annat i 
form av en effektivare återanvändning 
av spillvärme och en bättre styrning av 
ventilationssystemet som anpassas efter 
den aktuella driften i anläggningen. 

Våra riktlinjer för tjänsteresor har 
uppdaterats med ett tydligare medar-
betaransvar för att vid alla bokningar 
av resor undersöka möjligheterna till 
mindre miljöpåverkande och kostnads-
effektivare alternativ. 

Med bättre statistik effektiviserar vi 
arbetet med att minska utsläppen
Under året har initiativ tagits för att 
förbättra statistiken över APLs indirekta 
utsläpp av koldioxid genom att öka 
mätbarheten av de utsläpp som våra 

transportörer står för i samband med 
leveranser. En första målsättning är att 
ha en mätbarhet på minst 60 procent 
för utgående transporter. Med hjälp av 
gjorda insatser kunde vi under det fjär-
de kvartalet 2014 nå en mätbarhet på 
65 procent vilket innebär att en majori-
tet av transporterna till landstingen nu 
gjorts mätbara. När statistiken för APLs 
leverantör av läkemedel till landets apo-
tek under första delen av 2015 tillförs 
förväntas mätbarheten bli cirka 80 pro-
cent. Parallellt pågår ett arbete med att 
minska antalet leverantörer, vilket bland 
annat görs med hjälp av en översikt av 
transportörer som ger större möjlighet 
att välja utifrån transportbehov. 

När det gäller inköp av transporter 
har underlag med APLs kriterier för 
transporter tagits fram av APLs logistik 
i samråd med våra större transportörer. 
Här ingår bland annat utvärderingskri-
terier i form av bör-krav som tillämpas 
för att avgöra vilket anbud som ska få 
kontraktet när det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet utgör tilldelnings-
grund. Utvärderingskriterierna avser 
krav på miljöledningssystem, euroklass 
på tunga fordon (>3,5 ton) och på lätta 
fordon (max 3,5 ton). Därtill koldioxid- 
krav på personbilar, redovisning av 
koldioxidutsläpp samt av alternativa 
respektive miljöklassade drivmedel.

APL arbetar för att öka produkternas 
mervärde när det kommer till hållbart 
ansvarstagande och att underlätta 
 aktiva miljöval. Vi vill göra det genom 

När det gäller konventionellt avfall ser vi en fortsatt ökning  

avseende återvinningsgraden. 

Antal kontrakt med signerad uppförandekod ökade 

under 2014 till 96,5 (95) procent. 
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märkning som uppfyller kriterier som 
gör produkten till ett mindre miljöpå-
verkande alternativ. En förundersök-
ning har genomförts för att visa vilken 
miljömärkning av APLs handelsvaror 
som är mest lämplig för att svara mot 
APLs krav. 

Ansvarfull och lyhörd relation  
med våra medarbetare
Det är APLs alla medarbetare som med 
sin samlade kunskap gör oss till det 
bolag vi är idag. Det är också medar-
betarnas engagemang, kompetens 
och förändringsvilja som utgör förut-
sättningen för vår förmåga att nå våra 
strategiska och operativa mål på en 
konkurrensutsatt marknad.

Under 2014 genomförde APL ett 
ledarutvecklingsprogram för samtliga 
chefer. Fokus låg på att utveckla våra 
ledares förmåga att stimulera och 
utveckla ett engagerat och ansvarsta-
gande medarbetarskap. Programmet 
har innehållit såväl teorigenomgångar, 
diskussioner och grupparbeten som 
rollspel tillsammans med professionel-
la skådespelare för att träna sina nya 
färdigheter. APLs inre värderingar ALLA 
– Affärsmässig, Lyhörd, Lösningsorien-
terad, Ansvarstagande – har legat till 
grund. I syfte att tydliggöra förväntning-
ar på medarbetarskapet, ge värdeor-
den relevans för det dagliga arbetet 
och sätta dem i relation till en vinnande 
företagskultur, har varje värdeord kopp-
lats till olika exempel på beteenden. 

För att öka kunskaperna kring hållbar 
utveckling hos medarbetarna har en 
uppdaterad version av den interaktiva 
utbildningen CSR för alla tagits fram 
och planeras nu att genomföras för att 
vara ett underlag till intressentdialogen 
med våra medarbetare.  

Under året har ett utvecklingsprojekt 
bedrivits för att strukturera en förvalt-
ningsmodell för APLs utbildningsverk-
samhet och kompetensprocess, vilken 
också inkluderar roller och ansvar. 
Ett arbete har också initierats för att 
tydligare marknadsföra APLs arbets-
givarerbjudande externt som stöd för 
kompetensförsörjning och rekrytering. 
APL deltar också aktivt på relevanta 
arbetsmarknadsdagar som är inriktade 
på de målgrupper som vi vänder oss till. 

Friska och nöjda medarbetare  
bidrar till vår framgång
Ökad frisknärvaro och minskad sjuk-
frånvaro förutsätter en bra och säker 
arbetsmiljö. Ett perspektiv på detta 
är hur vi hanterar de många kemiska 
ämnen som finns i vår verksamhet. 
Fokus ligger på att minimera använ-
dandet alternativt byta ut ämnet mot ett 
mindre hälso- och/eller miljöfarligt. APL 
hanterar för närvarande 236 stycken 
riskminskningsämnen; varav 76 stycken 
är utfasningsämnen och 37 stycken 
finns på kandidatlistan. 

Frisknärvaron vid APL under 2014 
var 70,9 procent (andel anställda med 
färre än åtta sjukdagar under de senas-

te 12 månaderna) och sjukfrånvaron var 
4,2 procent (sjukfrånvaron i procent av 
ordinarie arbetstimmar). Antalet regist-
rerade arbetsmiljöavvikelser under året 
var 64, vilket i det närmaste är en halve-
ring jämfört med 2013. Åtta anmälning-
ar om arbetsskador anmäldes vilket 
också innebär en nedgång jämfört med 
föregående års 13 anmälningar. Vår 
bedömning är att en bättre uppföljning 
av händelser görs idag för att förebyg-
ga att de inte inträffar igen.

Medarbetarnas röster viktiga  
ur alla perspektiv
APLs medarbetare har möjlighet att 
rapportera sina upplevelser av diskri-
minering via vår visselblåsarfunktion. 
Under 2014 mottog denna funktion inga 
konkreta diskrimineringsärenden. Ett 
fåtal ärenden av karaktären samarbets- 
och kommunikationsproblem har han-
terats löpande av HR utan att betraktas 
som konkreta fall av diskriminering.

Under hösten 2014 uppdaterades 
vår jämställdhets- och mångfaldsplan 
som gäller för 2015–2017. I APLs med-
arbetarundersökning Oktavia Plus 2013 
uppgav 3 procent av de anställda en 
upplevelse av trakasserier eller kränk-
ningar mot någon eller några av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Motsvaran-
de siffra 2014 var 2 procent vilket kan 
tyda på att företagets hållning i frågor-
na nu har förankrats och tydliggjorts 
i organisationen. Dessutom att vårt 
ledarskap blivit bättre på uppföljning 

APLs utveckling av mätbarhet av indirekta 
koldioxidutsläpp under 2014 för utgående transporter 
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och återkoppling kring felaktiga beteen-
den utifrån det ledarskapsprogram som 
genomförts.

92 procent av APLs medarbetare 
anger via den årliga medarbetarunder-
sökningen Oktavia Plus att de haft ett 
planerings- och utvecklingssamtal 
under året. I samband med samtalet 
avhandlas bland annat medarbetarens 
utvecklingsbehov med planering för 
kompetensutveckling för det komman-
de året. Generellt har en ökning skett 

för samtliga delindex i medarbetar-
undersökningen, bland annat visar 
Motiverat medarbetarindex (MMI) en 
ökning till 67 (63) under 2014. Effekten 
av ledarutvecklingsprogrammet be-
döms som en orsak samt ökad fokus på 
kommunikation från ledningens sida via 
digitala kanaler och vid fysiska möten. 
Vi kan konstatera att organisationen från 
2013 nu har etablerats och att gräns-
snitt och samarbeten mellan funktioner 
och enheter fortsätter att utvecklas. 

Utmaning att skapa en jämnare  
fördelning mellan könen
APL är fortsatt en kvinnodominerad 
arbetsplats. Ett arbete med lönekart-
läggning har påbörjats under 2014 med 
analys och eventuella åtgärder som 
planeras till våren 2015. APL kartlägger 
exempelvis inte etnisk bakgrund eller 
religiösa övertygelser. En överblick över 
APLs verksamhet ger vid handen att 
våra medarbetare relativt väl speglar 
etnisk bakgrund och annan mångfald 
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som finns i det omgivande samhället. 
De rekryteringsunderlag som tas fram 
följer en meritbaserad kravprofil och 
granskas i flera led innan tjänster utly-
ses för att varken direkt eller indirekt ris-
kera att uppfattas som diskriminerande. 
APLs jämställdhets- och mångfaldsplan 
har uppdaterats för 2015–2017.

Viktig information för att  
bygga goda kundrelationer
APLs samhällsengagemang kana-
liseras via en rad aktiviteter såsom 
medlemskap och aktivt deltagande i 
styrelsearbete i till exempel Nätverket 
för hållbart näringsliv (NMC), Sweden-
BIO, SWElife och Apotekarsocieteten.

APL har under året även givit finansiellt 
stöd åt Läkare Utan Gränser för deras 
insats mot ebola.

Långsiktigt mål Mål 2014 Utfall 2014 och kommentarer

Minska koldioxidutsläpp i förhållan-

de till APLs omsättning med fokus  

på fjärrvärme och transporter

Minska koldioxidutsläpp med 5 procent 

jämfört med 2012

Minskning med 30,8 procent jämfört 

med 2012. En minskning som beror på 

en ökning i omsättning utan att fjärrvär-

mebehovet ökat i motsvarande grad.

Minska läkemedelsavfallet från 

produktion i förhållande till 

sålda enheter

Minska läkemedelsavfallet med 10 

procent jämfört med 2012

Ökning 18 procent jämfört med 2012. 

En ökning som beror på en större 

kassation på grund av funktionsfel i 

insatsmaterial.

Minimera användning av 

ämnen från kandidat-

förteckningen

Minimera användning av ämnen från 

kandidatförteckningen genom kartlägg-

ning av aktuell status

Kartläggningen visar att  APL hanterar 

236 st av dessa ämnen varav 76 st är 

utfasningsämnen och 37 st även finns i 

kandidatförteckningen

Underlätta aktva miljöval genom att 

förbättra miljöinformation på våra 

förpackningar

Genomföra en förstudie om 

möjligheter samt begränsningar 

av miljömärkning

Förstudie genomförd för delar av APLs 

sortiment av handelsvaror

Öka kunskapen om CSR 

(Corporate Social Responsibility) 

bland APLs medarbetare

Utbilda 80 procent av medarbetarna 

i grundläggande CSR för att förankra 

APLs CSR arbete

Interaktiv CSR-utbildning är 

framtagen

Följa upp effekten av APLs  

uppförandekod hos våra 

leverantörer

Öka antal leverantörer med 

undertecknat uppförandekod 

Antal kontrakt med signerad  

uppförandekod har ökat till 96,5 procent 

(95 procent)

Inkludera mervärde i APLs 

produkter/tjänster angående hållbart 

ansvarstagande

Utveckla idéer som har mest potential APL har initierat en förundersökning 

om fortsatt inriktning kring ökat socialt 

engagemang

Utifrån APLs jämdställdhets- 

och mångfaldsplan kontinuerligt 

utveckla verksamheten

Minimera antal inkomna ärende kring 

kränkande särbehandling 

via enkät

Andel medarbetare som angett  

upplevelse av kränkande  

särbehandling har minskat från  

3 procent 2013 till 2 procent 2014

Utifrån APLs jämdställdhets- 

och mångfaldsplan kontinuerligt 

utveckla verksamheten

Genomföra lönekartläggning för att 

identifiera eventuella skillnader  

Lönekartläggningen genomförs

Hållbarhetsprogram 2013 - 2015
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Styrning för ett 
hållbart företagande 
  
APLs vision och kärnvärden är grunden 
till APLs arbete för hållbar utveckling. 
Hållbarhetsarbetet gällande mål inom 
miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar är 
integrerat med APLs affärsplan och 
verksamhetsplan i enlighet med styrel-
sens ansvar inom hållbart företagande. 
APLs hållbarhetsarbete är en viktig del 
av APLs verksamhetsutveckling och 
ingår i den regelbundna uppföljningen 
av APLs verksamhet. Hållbarhetsmå-
len med GRI indikatorerna finns med i 
samtliga av APLs prioriterade områden 
och målformuleringar. Respektive mål 
har kopplats ihop med en eller flera 
strategiska initiativ med hänsyn till 
kritisk framgångsfaktor för att säker-
ställa att alla som kan påverka målet 
är delaktiga genom sina verksamhets-
planer för respektive affärsområde och 
leveransorganisation. 

APLs verksamhetsutveckling 
syftar till att utveckla affärsupplägg, 
effektivisera processer och skapa ett 
utvecklande arbetssätt. Att arbeta med 
ledningssystem skapar ett lärande 
och resulterar i ständiga förbättringar 
genom att följa principen Planera –  
Genomföra – Följa upp – Förbättra. 

APLs ledningssystem är ett styrme-
del för medarbetare, genom att integre-
ra ekonomi, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, 
säkerhet, hållbar utveckling, socialt an-
svarstagande och policyer. Lednings-
systemet genomgick omcertifiering 
under 2014 enligt standarderna ISO 
14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbets-

miljö) och ISO 13485 (medicintekniska 
produkter). 

Revisioner och löpande avvikelse-
hantering ger värdefull information om 
brister och förbättringsområden och om 
vad som fungerar väl. APLs revisions-
team leds av APLs kvalitetschef  som 
tillsammans med övriga i teamet har 
till uppgift att inspektera verksamheten 
utifrån GMP-kraven och de aktuella 
ISO-standarderna. Målet för det årliga 
revisionsprogrammet är att säkerställa 
att APL uppfyller lagar och andra krav i 
enlighet med gällande standarder. 

Hållbarhetsarbetet inom APL 
Under året fortsatte effektiviseringen av 
APLs lokala hållbarhetskommittéer som 
har till uppgift att driva hållbarhetsar-
betet vid varje produktionsanläggning 
samt beredningsenheter. Det innebär 
ett systematiskt arbete med frågor om 
miljö, arbetsmiljö, brand och säkerhet. 
Ledningsbeslut förankras via kommitté-
erna där även lokala frågor kan väckas 
för att i nästa steg behandlas centralt 
av ledningen. I hållbarhetskommitté-
erna ingår platschef, anläggningschef  
och skyddsombud där deltagande 
skyddsombud representerar samtliga 
anställda. Stöd ges från den centrala 
enheten Verksamhetsutveckling & 
Ledningssystem. Huvudskyddsombud 
vid varje hållbarhetskommitté represen-
terar alla medarbetare vid anläggningar 
samt närliggande beredningsenheter.

Om APLs  
hållbarhetsredovisning 2014
För fjärde året redovisas APLs håll-
barhetsarbete enligt Global Reporting 
Initiatives (GRI) riktlinjer, GRI G3. Redo-
visningens innehåll speglar verksam-
hetens mest betydande hållbarhets-
aspekter och det ansvar som APL tar 
inom ramen för dessa. Hållbarhetsredo-
visningen ingår i årsredovisningen och 
på sidorna 44-45 finns GRI-index som 
visar var informationen finns. 

Redovisningen avser även ett avslut 
av gällande Hållbarhetsprogram 2013–
2015. Hållbarhetsprogram antogs 
under hösten 2014 gällande 2015–2017 
i enlighet med marknads- och affärs-
plan. Målen är indelade i ekonomisk, 
miljömässig och social påverkan. Därtill 
pågår arbete med att förbereda för en 
övergång till GRI G4 och en redovisning 
på Core-nivå från och med redovis-
ningsår 2015.

Innehåll och avgränsningar
Hållbarhetsredovisningen omfattar 
kalenderåret 2014 och redovisas enligt 
GRI en gång om året. Redovisning sker 
på nivå C+ och är granskad av tredje 
part. Se revisorernas bestyrkanderap-
port på sidan 47.

APLs verksamhet bedrivs i Sverige. 
Huvudkontoret ligger i Kungens Kurva, 
Stockholm och produktionsanläggning-
ar finns i Stockholm, Umeå, Göteborg 
och Malmö samt vid beredningsenheter 
vid sjukhusen i Varberg, Uddevalla, 
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Genom att bland annat mäta  
servicenivån för vår storskaliga 

produktion, säkerställer vi att den 
ökade interna effektivitet sker med 

en fortsatt god leveransprecision 
gentemot kund. 

98%
Servicenivån för APLs storskaliga produktion. 

Borås, Skövde, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset och Östra sjukhuset i 
Göteborg samt vid Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Solna.

Miljöindikatorerna omfattar inte verk-
samhet i de lokaler som dotterbolaget 
APL Fastigheter AB hyr ut till externa 
hyresgäster. Ej heller de landstings- 
fastigheter där APL hyr lokaler ingår.

Indikatorerna om arbetsförhållan-
den och arbetsvillkor omfattar APLs 
anställda men inte konsulter och inhyrd 
personal.

Urvalet av resultatindikatorer, totalt 
17 stycken, speglar de mest  betydande 
hållbarhetsaspekterna för APL och 
APLs intressenter. 

Vid frågor om APLs Hållbarhetsredo-
visning kontakta Zeljko Tucak, Hållbar-
hetschef: zeljko.tucak@apl.se
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Ledning

1. Eva Sjökvist Saers
VD
Född 1962. Apotekare, doktor i farmaceutisk vetenskap. 
Eva har lång erfarenhet från ledande befattningar inom 
forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin. Eva 
är ledamot i ett antal styrelser som t ex SwedenBIO och 
SWElife samt ordförande för Apotekarsocieteten.

2. Ulf Skough
Affärsområde Vård & Apotek
Född 1959. Civilekonom. Ulf  har en bred erfarenhet från 
ledande befattningar, nationellt och internationellt, på 
läkemedelsföretag och CRO-företag.

3. Michael Brobjer
Affärsområde Life science/Marknad 
Född 1960. Civilingenjör i Kemiteknik. Michael har en 
bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och chefs-
befattningar inom marknad, försäljning och affärsutveck-
ling på läkemedelsföretag.

4. Joakim Bredbo
Finans
Född 1967. Civilekonom. Joakim har en bred erfarenhet 
från ledande befattningar inom controlling och redovis-
ning från såväl tjänsteföretag som tillverkningsindustrin.

5. Åsa Falk 
Inköp Logistik & IT
Född 1968. Civilekonom Industriell ekonomi. Åsa har 
haft chefsbefattningar inom inköp och supply chain inom 
telekombranschen.

6. Kia Frenssen 
Extempore
Född 1965. Apotekare. Kia har haft chefsbefattningar 
inom kvalitet och tillverkning inom läkemedelsföretag.

7. Lars Granlund
Produktion & Utveckling 
Född 1955. Ingenjör. Lars har lång erfarenhet av produk-
tion inom läkemedelsbranschen i ledande befattningar.

8. Peter Hedlund 
Verksamhetsutveckling & Ledningssystem,  
Fastighet & Anläggning 
Född 1961. Civilingenjör och Teknisk licentiatexamen i 
kemiteknik. Peter har mångårig erfarenhet av ledande 
befattningar från läkemedelsindustrin, bland annat som 
fabrikschef, kvalitetschef  och chef  för SHM.

9. Christer Jonsson
HR 
Född 1966. MSc Human Resources Management. 
 Christer har haft chefsbefattningar inom HR på bland 
 annat läkemedelsföretag, revisions- och rådgivnings-
företag och inom sjukvården.
 

1. Eva Sjökvist Saers

5. Åsa Falk

9. Christer Jonsson

2. Ulf Skough

6. Kia Frenssen

3. Michael Brobjer

7. Lars Granlund

4. Joakim Bredbo

8. Peter Hedlund
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Styrelse

1. Johan Assarsson
Ordförande
Född 1962. Johan har tidigare varit landstingsdirektör, 
regiondirektör och haft flera ledande uppdrag inom verk-
samhetsutveckling och som hälso- och sjukvårdsstrateg 
inom flera landsting.

2. Britt Hansson
Ledamot
Född 1966. Britt har en lång erfarenhet från ledande 
befattningar i bland annat OKQ8 koncernen. Arbetar idag 
som vd och koncernchef  på OK ekonomisk förening.

3. Gunilla Högbom
Ledamot
Född 1958. Gunilla har erfarenhet från olika befattningar 
i fastighetsbranschen i såväl privata, kommunala som 
statliga verksamheter, bl.a. vd Locum AB samt från 
styrelseuppdrag. Gunilla är idag Chef  Projekt på AFA 
Fastigheter.

4. Wenche Rolfsen
Ledamot
Född 1952. Wenche har haft ett flertal ledande befattning-
ar inom Pharmaciakoncernen samt inom Quintiles, bl.a. 
som vd för Quintiles Skandinavien. Wenche är verksam i 
ett flertal styrelser, som ledamot och ordförande.

5. Eugen Steiner
Ledamot
Född 1954. Eugen är partner i HealthCap och deltar i 
ledningen och som styrelseledamot i ett flertal bolag inom 
Life science. Eugen har tidigare tjänstgjort som läkare och 
forskare.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
6. Johan Hammargren
Arbetstagarrepresentant ordinarie
Född 1974. SACO.  
Analytisk kemist, Produktion & Utveckling, Stockholm.

7. Susann Danielsson-Lindberg
Arbetstagarrepresentant ordinarie
Född 1961. Unionen.  
Läkemedelstekniker, Produktion & Utveckling, Umeå.

8. Maria Åhman
Arbetstagarrepresentant suppleant 
Född 1969. SACO.  
Projektledare, Produktion & Utveckling, Umeå.

9. Astrid Holdt
Arbetstagarrepresentant suppleant 
Född 1954. Unionen.  
Laboratorieingenjör, Produktion & Utveckling, Stockholm.

1. Johan Assarsson

5. Eugen Steiner

2. Britt Hansson

6. Johan Hammargren

3. Gunilla Högbom

7. Susann Danielsson-Lindberg

4. Wenche Rolfsen

8. Maria Åhman

9. Astrid Holdt
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Apotek Produktion & 
Laboratorier AB, APL organisationsnummer 556758-1805, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räken-
skapsåret 1 januari–31 december 2014.

Allmänt om verksamheten
APL är en av Europas största tillverkare av  extemporeläkemedel. 
APL är en ledande kontraktstillverkare inom Life science i 
Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till 
apotek och landsting. Med våra 553 medarbetare och fyra pro-
duktionsanläggningar samt beredningsenheter på sjukhus har 
APL resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel.

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (bolaget) huvudsakliga 
verksamhet är att tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel 
och lagerberedningar. Bolaget ska enligt ägaranvisningar:
−  i nära samarbete med specialister och förskrivare (till exempel 

läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter och andra in-
tressenter utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamåls-
enligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel 
och lagerberedningar

−  erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på likvär-
diga och icke-diskriminerande villkor till samtliga aktörer som 
ansvarar för läkemedelsförsörjning till öppen- och slutenvår-
den. Bolaget ansvarar därvid särskilt för att fram till den 1 juli 
2015 tillverka och leverera extemporeläkemedel och lagerbe-
redningar på förfrågan från öppenvårdsapotek

−  säkerställa att information om extemporeläkemedel och lager-
beredningar finns lättillgänglig, att beställningsrutiner är enkla 
och användarvänliga samt att leverans av extemporeläkemedel 
och lagerberedningar sker på ett effektivt sätt enligt överens-
komna leveranstider

−  ansvara för administrering av varunummer och registrering i 
varuregister av lagerberedningar som tillverkas och säljs av 
samtliga extemporeapotek. Detta ska göras på likvärdiga och 
icke-diskriminerande villkor

Förvaltningsberättelse

RESULTAT OCH STÄLLNING, MKR

Nyckeltal  2014  2013 2012

Nettoomsättning, mkr 1 183,3 1 174,2 723,7

Rörelseresultat, mkr 15,1 28,0 –13,8

Resultat efter skatt, mkr 9,2 19,3 –14,4

Kassaflöde, mkr 0,0 0,0 –13,8

Bruttovinstmarginal % 7,9 8,3 8,8

Soliditet % 41,9 39,6 36,8

Räntabilitet på eget kapital % 4,3 9,3 Negativ

Medelantal anställda 512 537 491

Väsentliga händelser under 2014
•  Försäljningen har under 2014 utvecklats positivt inom både 

Affärs område Vård & Apotek och inom Affärsområde Life 
science

•  APL har under 2014 ökat nettoomsättningen med 9 mkr till 1 183 
mkr. I detta ingår försäljning av läkemedel till beredningar i 
landstingsaffärerna i Västra Götalandsregionen/Region Halland 
och i Stockholms läns landsting

•  Nettoomsättningen, exklusive försäljning av läkemedel till bered-
ningar i landstingsaffärerna, ökade med 35 mkr eller 6 procent

•  Vid en extra bolagsstämma i september fattades beslut om nya 
avkastningskrav för APL

Nettoomsättning
Under 2014 ökade APLs nettoomsättning med 9,1 mkr och 
uppgick till 1 183,3 (1 174,2) mkr. Affärsområde Vård & Apotek 
ökade nettoomsättningen, exklusive läkemedel till beredningar i 
landstingsaffärerna, med 5 procent jämfört med 2013. Ökningen 
i nettoomsättning förklaras främst av en positiv utveckling för 
försäljning av beredningstjänster inom sjukhusapoteksfunktio-
nerna i Västra Götalandsregionen (VGR), Region Halland och 
Stockholms läns landsting (SLL). Inom affärsområde Life science 
har såväl tjänsteförsäljning som försäljning av  kontraktstillverkade 
produkter haft en positiv utveckling. Totalt ökade försäljningen 
inom affärsområde Life science med 9 procent. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för 2014 uppgick till 15,1 mkr, vilket var 12,9 
mkr lägre jämfört med föregående år. Rörelseresultatets försäm-
ring är primärt hänförlig till reservåterföring om 11,5 mkr under 
2013 avseende ej erforderlig del av omstruktureringsreserv från 
2012. Korrigerat för denna engångspost utvecklades rörelse-
resultatet i nivå med 2013. Ökad satsning på utveckling av IT- 
relaterat verksamhetsstöd tillsammans med ökade försäljnings-
volymer förklarar kostnadsökningen jämfört med 2013.

Resultat efter skatt 2014
Resultat efter skatt uppgick till 9,2 mkr (19,3 mkr). 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
perioden till 14,8 (34,4) mkr. Kassaflödet från investeringsverk-
samheten uppgick till –18,4 (–18,2) mkr. Kassaflödet från den 
finansiella verksamheten uppgick till 3,6 (–16,2) mkr. 

APLs totala kassaflöde under perioden uppgick till 0,0 (0,0) 
mkr och likvida medel uppgick den 31 december 2014 till 0,0 
(0,0) mkr. Under 2015 initieras aktiviteter i syfte att förbättra 
rörelsekapital och likviditet. Outnyttjad checkräkningskredit per 
31 december uppgick till 89,2 mkr. 
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Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet
Det egna kapitalet uppgick till 213,8 mkr, vilket är 6,3 mkr högre 
än vid årsskiftet. Förändringen motsvarar årets resultat reducerat 
med under året utbetald utdelning.

Soliditeten uppgick till 41,9 procent (39,6) procent, vilket är 
inom ägarnas målintervall som uppgår till 40–50 procent. Ränta-
biliteten på eget kapital uppgick till 4,3 procent (9,3 procent). 
 Ägarens räntabilitetsmål på eget kapital ska långsiktigt överstiga 
8 procent. 

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. Utdelning 
görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning 
hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genom-
förandet av koncernens strategi och investeringsbehov.

Finansnetto uppgick till –3,3 (–4,8) mkr. Outnyttjad checkräk-
ningskredit per 31 december uppgick till 89,2 mkr.  Räntebärande 
nettoskuld uppgick till 100 mkr och motsvarar lån till förvärv av 
fastigheterna där APL bedriver sin verksamhet.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Affärsmässiga risker
APL levererar extemporeläkemedel till Sveriges samtliga apotek. 
Ny logistik på apoteksmarknaden är under utveckling genom att 
apoteksaktörer skapar egna lager- och distributionslösningar för 
leveranser av läkemedel och handelsvaror till sina apotek. Det 
kan medföra ökade distributionskostnader och andra förvänt-
ningar från apotekskedjorna.

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

Ovanstående händelser kan få en väsentlig påverkan på om-
sättning och resultat för APL. Nya affärsmöjligheter utvärderas 
och utvecklas kontinuerligt samtidigt som arbetet med kostnads-
effektivitet i interna processer fortgår för att säkerställa en god 
lönsamhet. 

Operativa risker
Konkurrens om kvalificerad arbetskraft på den omreglerade 
apoteks marknaden innebär en utmaning att attrahera och  be - 
hålla medarbetare. Det innebär en viss risk, men APLs strategi  
är att utveckla medarbetarnas kompetens och kapacitet i linje 
med bolagets utveckling. APL arbetar målmedvetet för att vara 
en attraktiv arbetsgivare.

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

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 APLs beredningsenheter på sjukhusen i 
VGR, Region Halland och SLL.

APL-enheterna är anmälningspliktiga för miljöfarlig verksam-
het, dvs C-verksamheter. Enheterna i Malmö och Umeå har dock 
kvar sina tillstånd för B-verksamhet. Göteborg har under 2014 
liksom Stockholm under 2013 genomfört en ny anmälan för en-
dast C-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 
inte ålagts några miljösanktionsavgifter eller andra föreläggan-
den enligt miljöbalken.

Hållbarhet
I årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen enligt GRI, nivå 
C +, sid 13-30 samt från sid 44.

Ersättning till styrelsen
Arvodet till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter 
fastställs av årsstämman. På årsstämman 24 april 2014 fastställ-
des årsarvodet till styrelseordförande till 250 000 kronor och för 
övriga ledamöter till 130 000 kronor.

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 jämför-
bara 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 2015.
Lön och ersättningar till ledande befattningshavare framgår 

av not 6.

ÅRSREDOVISNING 2014 APL   25



Moderbolaget
Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB 
(APL) uppgick under perioden till 1 182,2 (1 172,3) mkr. Rörelse-
resultatet uppgick till 0,8 (17,6) mkr. Resultat efter skatt uppgick 
till 7,8 (8,8) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 
(33,9) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till –13,6 (–17,7) mkr. Kassaflödet från den finansiella verksam-
heten uppgick till 3,6 (–16,2) mkr. Totala kassaflödet under 
perioden uppgick till 0,0 (0,0) mkr och likvida medel uppgick den 
31 december 2014 till 0,0 (0,0) mkr.

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

Händelser av väsentlig betydelse för bedömning av utveck-
ling, 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
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst: 149 526 245 kr

Årets vinst: 7 799 265 kr

Totalt 157 325 510 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

I ny räkning överförs 157 325 510 kr

Totalt 157 325 510 kr

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

TKR NOT 2014 2013

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 183 251 1 174 165

Kostnad för sålda varor 4, 6, 8 –1 090 017 –1 076 125

Bruttoresultat 93 234 98 040

Försäljningskostnader 4, 6, 8 –12 100 –6 377

Administrationskostnader 4, 6, 7, 8 –65 487 –63 373

Övriga rörelseintäkter 9 45 162

Övriga rörelsekostnader 10 –604 –421

RÖRELSERESULTAT 15 088 28 031

Resultat från finansiella poster 11

Ränteintäkter 278 205

Räntekostnader –3 623 –5 048

Resultat före skatt 11 743 23 188

Skatt 13 –2 524 –3 843

Årets resultat 9 219 19 345

1 januari–31 december
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Balansräkning koncern

TKR NOT 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 4
Byggnader och mark 167 689 170 356
Maskiner och inventarier 58 051 58 797
Summa materiella anläggningstillgångar 225 740 229 153

Finansiella tillgångar 5
Uppskjuten skattefordran 2 460 4 394
Andelar i intressebolag 1 1

Summa finansiella tillgångar 2 461 4 395

Summa anläggningstillgångar 228 201 233 548

Omsättningstillgångar
Varulager 15 127 885 121 946
Kundfordringar 128 876 145 401

Aktuell skattefordran 6 950 6 202
Övriga kortfristiga fordringar 6 559 10 536
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 12 007 5 824
Likvida medel - –
Summa omsättningstillgångar 282 277 289 909

SUMMA TILLGÅNGAR 510 478 523 457

EGET KAPITAL 17
Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000
Balanserat resultat 194 566 178 156
Årets resultat 9 219 19 345

Summa eget kapital 213 785 207 501

Avsättningar

Uppskjuten skatt 19 8 604 8 679

Övriga avsättningar 20 1 516 11 145

Summa avsättningar 10 120 19 824

SKULDER

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstititut 21 100 000 100 000

Summa långfristiga skulder 100 000 100 000

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut, räntebärande 22 60 795 54 237
Leverantörsskulder 85 519 101 030
Övriga kortfristiga skulder 15 162 15 400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 25 097 25 465

Summa kortfristiga skulder 186 573 196 132

Summa skulder 296 693 315 956

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 510 478 523 457

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 21 200 000 200 000

Ansvarsförbindelser – –
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Kassaflödesanalys koncern

TKR NOT 2014-12-31 2013-12-31

Löpande verksamhet

Resultat efter finansiella poster 11 743 23 188

Justering poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 4 21 789 22 066

Förändringar i avsättningar 20 –9 629 –13 938

Betald skatt –1 415 634

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 22 488 31 950

förändring av rörelsekapital

Ökning / minskning av varulager –5 939 –4 274

Ökning / minskning fordringar 14 321 –15 457

Ökning / minskning av kortfristiga skulder –16 117 22 131

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 753 34 350

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4 –18 376 –18 194

Kassaflöde från investeringsverksamhet –18 376 –18 194

Finansieringsverksamhet
Upptagna kortfristiga lån 22 6 558 –16 156

Utbetald utdelning –2 935 –

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 623 –16 156

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0
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Resultaträkning moderbolag

TKR NOT 2014 2013

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 182 198 1 172 335

Kostnad för sålda varor 4, 6, 8 –1 103 625 –1 087 857

Bruttoresultat 78 573 84 478

Försäljningskostnader 4, 6, 8 –12 100 –6 377

Administrationskostnader 4, 6, 7, 8 –65 152 –60 251

Övriga rörelseintäkter 9 45 162

Övriga rörelsekostnader 10 –604 –421

RÖRELSERESULTAT 3 762 17 591

Resultat från finansiella poster 11

Ränteintäkter 190 50

Räntekostnader –1 602 –2 535

Resultat efter finansiella poster –650 15 106

Bokslutsdispositioner 12 10 568 –3 265
Resultat före skatt 3 9 918 11 841

Skatt 13 –2 118 –3 035

Årets resultat 7 800 8 806

1 januari–31 december
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Balansräkning moderbolag

TKR NOT 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 4
Maskiner och inventarier 58 051 58 797
Summa materiella tillgångar 58 051 58 797

Finansiella tillgångar 5
Aktier i koncernbolag 79 897 79 897
Uppskjuten skattefordran 334 2 452
Aktier/andelar i intresseföretag 1 1
Summa finansiella tillgångar 80 232 82 350
Summa anläggningstillgångar 138 283 141 147

Omsättningstillgångar
Varulager 15 127 885 121 946
Kundfordringar 128 769 145 260
Fordringar hos koncernföretag 9 200 –
Aktuell skattefordran 5 988 5 988
Övriga kortfristiga fordringar 6 745 10 520
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 12 007 5 824
Likvida medel – –
Summa omsättningstillgångar 290 594 289 538
SUMMA TILLGÅNGAR 428 877 430 685

EGET KAPITAL 17
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000
Summa bundet kapital 10 000 10 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 149 526 143 655
Årets resultat 7 800 8 806
Summa fritt eget kapital 157 326 152 461
Summa eget kapital 167 326 162 461

Obeskattade reserver 18 29 785 31 154

Avsättningar
Övriga avsättningar 20 1 516 11 145
Summa avsättningar 1 516 11 145

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut, räntebärande 22 60 795 54 237
Leverantörsskulder 85 387 100 299
Skulder koncernföretag 44 042 31 203
Övriga kortfristiga skulder 15 162 14 955
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 24 864 25 231
Summa kortfristiga skulder 230 250 225 925
Summa skulder 261 551 268 224
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 428 877 430 685

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31
Ställda säkerheter – –

Ansvarsförbindelser 

Borgensåtagande dotterbolag 100 000 100 000
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Kassaflödesanalys moderbolag

TKR NOT 2014 2013

Löpande verksamhet

Resultat efter finansiella poster –650 15 106

Justering poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 4 14 341 14 373

Förändringar i avsättningar 20 –9 629 –13 938

Betald skatt 0 400

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 4 062 15 941

förändring av rörelsekapital

Ökning / minskning av varulager –5 939 –4 274

Ökning / minskning fordringar 14 083 –15 850

Ökning / minskning av kortfristiga skulder –2 234 38 076

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 972 33 893

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4 –13 595 –17 737

Kassaflöde från investeringsverksamhet –13 595 –17 737

Finansieringsverksamhet

Upptagna kortfristiga lån 22 6 558 –16 156

Utbetald utdelning –2 935 –

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 623 –16 156

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0
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Koncernredovisningen för perioden januari–december 2014 har 
upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av Bok-
föringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden 
från bokföringsnämnden. Moderbolaget följer koncernens redovis-
ningsprinciper.

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 företagets 
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.

K3 ska tillämpas på årsredovisningar och koncernredovisningar 
för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013. För 
APL är tillämpning av K3 obligatorisk. Huvudregeln vid övergången 
till K3 är att företag ska lämna omräknade jämförelsetal för ett år.

Övergången har inte medfört några väsentliga förändringar av 
bolagets redovisningsprinciper förutom vad gäller redovisning av 
fastigheter. Övergången har inte medfört någon förändring av 2013 
års jämförelsesiffror. 

APLs dotterbolag APL Fastigheter AB äger de fyra produktions-
anläggningarna där APL bedriver sin verksamhet. K3 kräver att 
anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda 
nyttjandeperioder ska delas upp i komponenter och varje komponent 
ska skrivas av var för sig över nyttjandeperioden. Det innebär att vid 
tidpunkten för övergång, ska det redovisade anläggningstillgångar 
delas upp på de olika komponenterna. Tillkommande komponen-
ter och utbyte av komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. 
Eventuellt återstående restvärde på en ersatt komponent ska då 
skrivas ned. Löpande underhåll ska kostnadsföras. Nedan följer 
avskrivningsprocent uppdelat per komponent som APL tillämpar från 
och med 2014.

Komponent Avskrivningsprocent 2014 
efter övergång till K3

Stammar 6 %

Tak 4 %

Fasader inkl fönster och entrépartier 4 %

Inre ytskick 7 %

Installationer, el, rör, värme, ventilation, 
hiss

8 %

Stomme 4 %

Noter till de finansiella rapporterna

Förutsättningar vid upprättande av koncernens finansiella 
rapporter
Moderbolaget och dotterbolagets funktionella valuta är svenska kro-
nor, 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.

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster 
exklusive mervärdesskatt och rabatter. Reserveringar som görs för 
kundfordringar som inte beräknas inflyta och konstaterade kundför-
luster bokförs som en kostnad.

Pensioner
Pensionerna i APL är förmånsbestämda och följer ITP. APL betalar 
premier till försäkringsbolag för dessa förmåner. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser, när avgifterna väl är betalda. 

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Byggnader och mark innefattar huvudsakligen produktionsanlägg-
ningar. Byggnader redovisas till anskaffningsvärde, minskat med 
avskrivningar enligt plan som gjorts därefter. Mark redovisas till 
anskaffningsvärdet. Övriga materiella tillgångar tas upp till anskaff-
ningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Avskrivningsprinciper
Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, 
fördelas på deras anskaffningsvärde ner till beräknade restvärdet. 
Avskrivningar görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjande-
perioden enligt följande:
• Byggnader 12,5 – 25 år
• Maskiner 5 – 10 år
• Laboratorieutrustning 5 år
• Inventarier och installationer 3 – 5 år

Leasing
Operationella leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperio-
den. APLs operationella leasingavgifter avser i huvudsak hyra av 
fyra produktionsanläggningar. Produktionsanläggningarna hyrs av 
dotterbolaget APL Fastigheter AB.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av 
först in-, först ut-metoden (FIFU).

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 
de beräknas inflyta.

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen består av moderbolaget och APL Fastigheter AB,  
som är ett helägt dotterbolag till APL. APL ägs direkt av svenska 
staten och har Socialdepartementet som huvudman. 
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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 
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.

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 skatteskulder/-fordringar sker till nomi-
nella 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 resultaträkningen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmeto-
den, på alla temporära skillnader, som uppkommer mellan det skat-
temässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade 
värden i koncernredovisingen samt outnyttjade underskottsavdrag.

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

NOT 3 SEGMENTSREDOVISNING MODERBOLAGET
Extemporeverksamhet Övrig verksamhet Totalt

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Moderbolagets resultaträkning

Rörelsens intäkter 313 818 304 145 868 425 868 352 1 182 243 1 172 497

Rörelsens kostnader –312 966 –306 239 –868 515 –848 667 –1 181 481 –1 154 906

Rörelseresultat 852 –2 094 –90 19 685 762 17 591

NOT 4 MATERIELLA  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 201 388 200 931 – –

Årets anskaffningar 4 781 457 – –

Försäljning/utrangeringar – – –

206 169 201 388 – –

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar –31 032 –23 340 – –

Försäljning/utrangeringar – – – –

Årets avskrivning –7 448 –7 692 – –

–38 480 –31 032 – –

Redovisat värde vid årets slut 167 689 170 356 – –

Nyckeltalsdefinitioner
Bruttovinst
Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader.

Bruttovinstmarginal
Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av 
nettoomsättningen.

Medeltal anställda
Beräknas enligt bokföringsnämndens rekommendation R4, som ett 
genomsnitt av antalet anställda personer baserat på månadsvisa 
mätningar under räkenskapsåret. Korrigering har gjorts för personal 
med deltidsanställning, föräldraledighet, tjänstledighet samt lång-
tidssjukfrånvaro.

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat efter skatt i förhållande till eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultaträkningen för respektive verksamhet inkluderar både totala direkta och indirekta kostnader, som fördelats via en  
Activity Based Cost (ABC)-modell.
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NOT 4 FORTS.

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Maskiner och inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 353 122 335 385 353 122 335 385

Årets anskaffningar 13 595 17 737 13 595 17 737

Försäljning/utrangeringar – – – –

366 717 353 122 366 717 353 122

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar –294 325 –279 952 –294 325 –279 952

Försäljning/utrangeringar – – – –

Årets avskrivning –14 341 –14 373 –14 341 –14 373

–308 666 –294 325 –308 666 –294 325

Redovisat värde vid årets slut 58 051 58 797 58 051 58 797

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar har i resultaträkningen fördelats per funktion enligt nedan

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Kostnad för såld vara –20 857 –21 087 –13 409 –13 394

Försäljningskostnader – – – –

Administrationskostnader –932 –979 –932 –979

Summa –21 789 –22 066 –14 341 –14 373

NOT 6 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA OCH ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Medelantalet anställda 512 537 512 537

Varav män 27% 25% 27% 25%

Löner, andra ersättningar 

Löner och ersättningar –203 792 –205 606 –203 792 –205 606

(tantiem och dylikt) (–) (–) (–) (–)

Sociala kostnader –94 489 –88 242 –94 489 –88 242

(varav pensionskostnader) (–21 163) (–19 216) (–21 163) (–19 216)

Summa –298 281 –293 848 –298 281 –293 848

NOT 5 FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Aktier i koncernbolag – – 79 897 79 897

Uppskjuten skattefordran avsättningar omstruktureringsreserv 334 2 452 334 2 452

Uppskjuten skattefordran fastighet 2 126 1 941 – –

Aktier/andelar i intressebolag 1 1 1 1

Redovisat värde vid årets slut 2 461 4 394 80 232 82 350

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag: Bokfört värde

2014 2013

Bolag Org.nr Antal Andel i %

APL Fastigheter AB, Stockholm 556773-4735 100 000 100% 79 897 79 897
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NOT 6 FORTS.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut den 24 april 2013 samt den 24 april 2014.

2014 2013

Ersättningar och förmåner till  
ledande befattningshavare Lön

Övriga  
förmåner Totalt

Pensions-  
kostnad Lön

Övriga  
förmåner Totalt

Pensions-  
kostnad

Eva Sjökvist Saers, vd –2 061 –96 –2 157 –611 –1 955 –87 –2 042 –552

Ulf  Skough, Chef  Affärsområde Vård & Apotek 1) –1 066 –114 –1 180 –397 –299 –24 –323 –131

Michael Brobjer, Chef  Affärsområde Life science –1 011 –92 –1 103 –192 –982 –95 –1 077 –202

Åsa Falk, Chef  Inköp Logistik & IT –989 –106 –1 095 –249 –957 –97 –1 054 –234

Kia Frenssen, Chef  Extempore –1 047 –57 –1 104 –315 –1 001 –55 –1 056 –296

Lars Granlund, Chef  Produktion & Utveckling –1 103 –105 –1 208 –440 –1 065 –103 –1 168 –430
Peter Hedlund, Chef  Verksamhetsutveckling & 
Lednings system, Chef  Fastighet & Anläggning 2) –982 –36 –1 018 –347 –332 –2 –334 –122

Christer Jonsson, Chef  HR 3) –883 –1 –884 –208 –825 –4 –829 –179

Joakim Bredbo, CFO 4) –751 –4 –755 –234 – – – –

Pia Åkerström, CFO 5) –1 149 –2 –1 151 –196 –1 038 –6 –1 044 –398
Anna Lena Lindström, Bitr Chef  Affärsområde Vård 
& Apotek 6) – – – – –957 –77 –1 034 –407
Jan Fernlund, Chef  Utveckling inom Produktion & 
Utveckling 7) – – – – –199 –18 –217 –74

Totalt –11 042 –613 –11 655 –3 189 –9 610 –568 –10 178 –3 025

1) Anställdes 2013-09-16
2) Anställdes 2013-08-19
3) Anställdes 2012-04-25
4) Anställdes 2014-04-22, CFO från 2014-05-01
5) Ej representant i företagsledningen, CFO tom 2014-04-30. I lönesumman ingår avgångsvederlag 2014-07-01 till 2014-12-31
6) Ej representant i företagsledningen, övergått till annan tjänst 2013-12-31
7) Ej representant i företagsledning, övergått till annan tjänst 2013-03-15

Styrelsearvode

2014 2013

Johan Assarsson, ordförande –250 –250

Britt Hansson, styrelseledamot –130 –130

Gunilla Högbom, styrelseledamot –130 –130

Wenche Rolfsen, styrelseledamot –130 –130

Eugen Steiner, styrelseledamot –130 –130

Susann Danielsson-Lindberg, arbetstagarrepresentant 1) –15 –21

Johan Hammargren, arbetstagarrepresentant 1) –18 –21

Astrid Holdt, arbetstagarrepresentant suppleant 1) –2 –

Totalt –805 –812

1)  Ersättning utgår till ordinarie arbetatagarrepresentant när denna närvarar med 3.000 kr 
per styrelsemöte. Om suppleant ersätter frånvarande ordinarie arbetatagarrepresentant 
utgår en motsvarande ersättning med 1.500 kr.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshava-
re utgörs av kontant utbetald lön, övriga ersättningar och pensionskostnad. 
Övriga ersättningar utgör till största delen förmånsvärdet  för tjänstebil och 
drivmedelsförmån.

Pensionsvillkor
För vd avsätts årligen 30 procent av lönen i pension. Övriga ledande 
befattnings havare 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 ledande 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 verkställan-
de direktören och ordförande efter presentation i styrelsen.
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NOT 7 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncern Moderbolag

Ernst & Young 2014 2013 2014 2013

Revisionsuppdraget –560 –566 –560 –566
Revision utöver revisions-
uppdraget –75 –75 –75 –75

Övriga tjänster –17 – –17

Lekmannarevisor – – –

Totalt –635 –658 –635 –658

Inga arvoden för skatterådgivning har utgått till revisorerna.

NOT 12 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolag

2014 2013

Periodiseringsfond, upplösning 4 318 –
Skillnad mellan bokförd avskrivning och 
avskrivning enligt plan –2 950 –3 265

Mottaget koncernbidrag 9 200 –

Totalt 10 568 –3 265

NOT 8 OPERATIONELL LEASING

Koncern Moderbolag

2014 2014

2015 4 461 29 575

2016–2019 7 382 32 546

2020 och därefter 0 0

Summa framtida leasingkostnader 11 843 62 121

Årets leasingavgifter 4 621 29 736

NOT 14 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

2014 2013

Andel av årets totala omkostnadsinköp som 
skett från andra företag inom koncernen 5% 6%
Andel av årets totala försäljning som  
skett till andra företag inom koncernen 0% 0%

NOT 9 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Valutakursvinst av rörelse 45 162 45 162

Totalt 45 162 45 162

NOT 10 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Valutakursförlust av rörelse –604 –421 –604 –421

Totalt –604 –421 –604 –421

NOT 11 FINANSIELLA POSTER

Koncern Moderbolag

Ränteintäkter 2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter kreditinstitut 112 165 25 25

Övriga ränteintäkter 166 40 165 25

Totalt 278 205 190 50

Räntekostnader

Räntekostnader kreditinstitut –3 217 –4 350 –1 196 –1 838

Övriga räntekostnader –406 –698 –406 –697

Totalt –3 623 –5 048 –1 602 –2 535

NOT 13 INKOMSTSKATT

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt avseende 
 innevarande år –666 –1 523 – –
Aktuell skatt avseende  
tidigare år – 31 – 31

Uppskjuten skatt –1 858 –2 351 –2 118 –3 066

–2 524 –3 843 –2 118 –3 035

Avstämning av skattekostnad

Resultat före skatt   11 743 23 188 9 918 11 841

Skatt enligt gällande skattesats  –2 583 –5 101 –2 182 –2 605

Ej skattepliktiga intäkter   214 1 932 7 2

Ej avdragsgilla kostnader   –360 –344 –175 –102
Utnyttjande av underskotts-
avdrag 312 0 312 0

Aktivering underskott 0 –312 0 –312

Övrigt –107 –49 –80 –49

Skatt hänförlig till tidigare år   0 31 0 31

Effektiv skatt –2 524 –3 843 –2 118 –3 035
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NOT 17 EGET KAPITAL 

Koncern Aktiekapital
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 10 000 197 501 207 501

Utdelning till ägare –2 935 –2 935

Årets resultat 9 219 9 219

Utgående balans 31/12 2014 10 000 194 566 9 219 213 785

Moderbolag Aktiekapital
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 10 000 152 461 162 461

Utdelning till ägare –2 935 –2 935

Årets resultat 7 800 7 800

Utgående balans 31/12 2014 10 000 149 526 7 800 167 326

NOT 18 OBESKATTADE RESERVER

Moderbolag

2014 2013

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 12 970 10 020

Periodiseringsfond taxering 2009 – 4 318

Periodiseringsfond taxering 2010 10 893 10 893

Periodiseringsfond taxering 2011 2 674 2 674

Periodiseringsfond taxering 2012 3 092 3 092

Periodiseringsfond taxering 2013 157 157

Totalt 29 786 31 154

NOT 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Vid årets början 11 145 25 083 11 145 25 083

Utnyttjat under året –9 629 –2 471 –9 629 –2 471

Återförd avsättning – –11 467 – –11 467

Vid årets slut 1 516 11 145 1 516 11 145

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER  

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år  

efter balansdagen.

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Lån kreditinstitut,  
amorteringsfritt 100 000 100 000 – –

100 000 100 000 – –

NOT 22 SKULDER KREDITINSTITUT, RÄNTEBÄRANDE

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Nordea 1) 60 795 54 237 60 795 54 237

Totalt utnyttjad kredit 60 795 54 237 60 795 54 237

1)  Beviljad checkkredit uppgår till 150 mkr

NOT 19 UPPSKJUTEN SKATT

Koncern

2014 2013

Uppskjuten skatt avseende  
obeskattade reserver 8 604 8 679

Totalt 8 604 8 679

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Personalrelaterade skulder 20 375 20 609 20 375 20 609

Förutbetalda intäkter 34 34 – –

Övriga upplupna kostnader 4 688 4 822 4 489 4 622

25 097 25 465 24 864 25 231

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Periodiserade intäkter 3 001 – 3 001 –

Periodiserade kostnader 8 689 5 459 8 689 5 459

Övriga poster 317 365 317 365

Totalt 12 007 5 824 12 007 5 824

NOT 15 VARULAGER

Koncern Moderbolag

2014 2013 2014 2013

Råvaror och förnödenheter 81 778 83 426 81 778 83 426

Varor under tillverkning 6 919 11 970 6 919 11 970
Färdiga varor till anskaffnings-
värde 39 188 26 550 39 188 26 550

Totalt 127 885 121 946 127 885 121 946



Årsredovisningens 
 undertecknande
Undertecknande försäkrar att Koncern- och årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med till-
lämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden och ger en 
rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och säkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

 Resultat- och balansräkningarna ska föreläggas årsstämman för fastställande den 23 april 2015. 

  Stockholm 26 mars 2015

 Johan Assarsson Britt Hansson  Gunilla Högbom 
 Ordförande Ledamot Ledamot

 Wenche Rolfsen  Eugen Steiner Eva Sjökvist Saers
 Ledamot Ledamot Verkställande direktör

 Johan Hammargren   Susann Danielsson-Lindberg 
 Arbetstagarrepresentant  Arbetstagarrepresentant

 

 Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2015
Ernst & Young AB

 
 

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 
org.nr 556758-1805

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB för räkenskaps-
året 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
i detta dokument på sidorna 24–39.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
 årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den inter-
na kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisning-
en för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten  
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamåls enligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställan-
de direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-
ningen och koncern redovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 

och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Apotek Produktion & 
Laboratorier AB för 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
Stockholm den 26 mars 2015
Ernst & Young AB

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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På kommande sidor lämnas information om bolagsstyrning, 
enligt lag och svensk Kod för bolagsstyrning, för räkenskapsåret 
2014. Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) är ett svenskt 
publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Svenska staten äger 
samtliga aktier i APL och äganderollen utövas av Socialdeparte-
mentet. Aktiekapitalet i APL uppgår till 10 000 000 kronor fördelat 
på 10 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 000 kronor.

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 ex-
tern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare. Av ägarpolicyn framgår även ägarens 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.

Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av revisorerna.

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 
ersättnings utskott. 
Förklaring: Ersättningsutskottets uppgifter fullgörs av 
 styrelsen.

3.  Koden: Bolaget ska ha en valberedning. 
Avvikelse: Ingen valberedning finns. 
Förklaring: Ingen valberedning finns då nominering av 
styrelsel edamöter 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 minori-
tetsaktieägare. 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 och 
genom vilken ägaren utövar sitt inflytande över bolaget. Förutom 
ägaren har riksdagens ledamöter rätt att delta vid stämman och 

allmänheten ska ges möjlighet att närvara. Årsstämman utser 
styrelse och styrelsens ordförande, beslutar om arvode till styrel-
se och revisorer, fastställer resultat- och balansräkning, vinstdis-
position samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman en-
ligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och statens ägarpolicy. 

APLs årsstämma hölls den 24 april 2014 varvid styrelsen 
omvaldes.

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

Årsstämman 2015 hålls den 23 april 2015 i Stockholm.

Nomineringsprocessen
Kodens regler om tillsättning av valberedning samt om bered-
ning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer 
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 
integritet 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 
offentliggöras enligt Koden. Genom ett enhetligt och strukturerat 
arbetssätt tillförsäkras kvalitet i hela nomineringsarbetet.

Styrelsens uppgifter
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av 
bolagets angelägenheter som exempelvis se till att det finns 
effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamhet och 
ekonomisk ställning. Styrelsen ska tillse att bolaget har en god 
intern kontroll, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situa-
tion och fortlöpande kontrollera att vd fullgör sitt ansvar för den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
samt bolagets strategiska affärsplan, policyfrågor med mera. 
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete. 
Styrelsen fastställer en skriftlig instruktion som reglerar ansvars-
fördelning mellan styrelse och vd samt vilken information som 
ska rapporteras till styrelsen.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under 2014 bestått av fem ledamöter som utses av 
bolagsstämman samt två ledamöter och två suppleanter som ut-
ses av arbetstagarorganisationerna. Vid årsstämman omvaldes 
styrelseledamöterna Johan Assarsson, Britt Hansson, Gunilla 
Högbom, Wenche Rolfsen och Eugen Steiner. Stämman valde 
Johan Assarsson till styrelsens ordförande.

Bolagsstyrningsrapport
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Styrelsens ledamöter presenteras närmare på sidan 23. Arvoden 
till styrelsens ledamöter anges i förvaltningsberättelsen och 
framgår av not 6.

Styrelseledamöternas ställning
De ledamöter som valts av ägaren anses vara oberoende i för-
hållande till bolaget och dess ledning. Ingen av de bolagsstäm-
movalda 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 dagord-
ning och se till att styrelsen får tillfredställande informations- och 
beslutsunderlag. Ordföranden svarar också för att styrelsen 
årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet.

Styrelsens arbete 2014
Styrelsen höll sammanlagt 9 möten under 2014, varav ett konsti-
tuerande, sex ordinarie och två per capsulam.

Datum för styrelsemöte Huvudämne
2014-02-12 Bokslutskommuniké
2014-03-25 Årsredovisning
2014-04-24 Årsstämma
2014-06-18 Ägarens uppdrag och bolagsfrågor
2014-07-04 Per capsulam. Ägarens uppdrag och 

bolagsfrågor
2014-08-12 Per capsulam. Delårsrapport kvartal 2
2014-09-09 och 10 Strategi
2014-10-21 Affärsplan & Budget
2014-12-15 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. Resultatet av utvärderingen 
ska i relevanta delar redovisas för valberedningen.

Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens 
arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla 
denna fråga.

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 Åsa 
Lundvall är valda till och med årsstämman 2015. 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 händelser och 
organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll 
av verksamheten uppnås. Ansvarsområden och rapporterings-
instruktion 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 finanseilla rapporter och styrkort, 
samt kvartalsvisa uppföljningar av strategiska initiativ. 

Ledningen bestod vi utgången av 2014 av nio medlemmar, 
varav tre kvinnor och sex män. Ledningen presenteras närmare 
på sidan 22.

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 anställningsvillkor 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 och anställningsvillkor för 
 verkställande direktören. Koncernledning anställs av verkställan-
de direktören efter samråd med styrelsens ordförande.

Lön och ersättningar till APLs ledande befattningshavare 
framgår av not 6. 

Verksamhetsstyrning
Utifrån de förutsättningar som lämnas av ägaren på årsstämman 
samt ägaranvisningar utarbetar koncernledningen årligen en 
affärsplan som fastställs av styrelsen.
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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 be-
skriver APLs förhållningssätt. Utöver policyer finns även riktlinjer 
och instruktioner som ger närmare vägledning till bolagets med-
arbetare. Dessa publiceras på bolagets intranät som bolagets 
medarbetare har tillgång till.

I gällande arbetsprocesser finns inbyggt maskinella och ma-
nuella 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 led-
ningssystemet för kvalitet, miljö och hållbar utveckling samt att 
ekonomi, IT, brand- och säkerhet fungerar på ett tillfredsställande 
sätt.

Intern kontroll
Intern kontroll har integrerats inom ramen för den månadsvisa 
uppföljningen kompletterat med särskilda kontroller inom utvalda 
områden. Viktiga delar i APLs kontrollstruktur är kontroller avse-
ende godkännande av affärstransaktioner (attestinstruktioner), 
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 rapporte-
rande 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 begrän-
sa risken för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

I syfte att upprätthålla en hög informationssäkerhet finns 
regler och riktlinjer upprättade avseende tillgänglighet, riktighet, 
sekretess och spårbarhet i affärssystemet. 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.

Information och kommunikation
APL har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att 
främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapportering-
en. APLs riktlinjer avseende den finansiella rapporteringen och 
koncernredovisningen uppdateras löpande. Förändringar kom-
municeras till berörda funktioner och verksamheter via e-mail, 
intranätet samt via möten. Ett arbete har initierats under 2014 för 
utveckla dokumenthantering och anvisningar.

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 ägaranvisning
•  Information om ersättningar i APL samt utvärdering av 

 riktlinjerna för ersättning till APLs ledande befattningshavare 
• Uppgifter om styrelseledamöter och koncernledning
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INDIKATOR LÄSHÄNVISNING KOMMENTAR
REDOVISNINGS-
GRAD

1. Strategi och analys  
1.1 Uttalande från vd om betydelsen av hållbarhet för verksamheten och 

dess strategier
2–3 ●

2. Organisationsprofil 

2.1 Organisationens namn Omslag ●
2.2 Viktigaste varumärken, produkter och tjänster   Insida omslag, 1 ●

2.3 Organisationsstruktur 12 Verksamheten är orga-
niserad i affärsområden 
och leveransenheter

●

2.4 Huvudkontorets säte 41 ●
2.5 Länder som organisationen har verksamhet i 24 ●
2.6 Ägarstruktur och företagsform 41 ●
2.7 Marknader som organisationen är verksam på Insida omslag, 1 ●
2.8 Organisationens storlek Insida omslag, 1 ●
2.9 Betydande förändringar under  redovisningsperioden vad gäller 

 storlek, struktur eller ägande
Ny enhet kallad FAS, 
Fastighet, Anläggning 
och Support har till-
kommit i organisationen

●

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden Inga hållbarhetsutmär-
kelser eller priser under 
2014.

●

3. Information om redovisningen
3.1 Redovisningsperiod  24 ●
3.2 Datum för publicering av senaste redovisningen En GRI-redovisning inte-

grerad i årsredovisning-
en för 2013 publicerad-
es i mars 2014

●

3.3 Redovisningscykel GRI-redovisning sker en 
gång om året.

●

3.4 Kontaktperson för frågor om redovisningen 21 ●
3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll 13, 20–21 ●
3.6 Redovisningens omfattning 20–21, 44–46 ●
3.7 Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning 20–21 ●
3.8 Princip för redovisning av joint ventures, dotterbolag eller andra 

 enheter som väsentligt kan påverka  jämförbarhet mellan perioder 
och/eller organisationer 

20–21 ●

3.10 Förklaring till förändringar av information i tidigare redovisningar 20–21 ●

3.11 Betydande förändringar sedan föregående redovisningsperiod 
 gällande avgränsning, omfattning eller mätmetoder

9–11, 20–21 ●

3.12 Innehållsförteckning enligt GRI  44–46 ●

4. Styrning, åtagande och intressentrelationer

4.1 Struktur för bolagsstyrning 41–42 ●
4.2 Styrelseordförandes roll i organisationen  

(huruvida ordförande även är vd)
22–23 ●

4.3 Antal oberoende och/eller ej verkställande styrelseledamöter 22–23 ●
4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att ge rekommendationer  

eller vägledning till styrelse och företagsledning
9–11 ●

4.14 Organisationens intressenter 13 ●
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter 13 ●

INDIKATORER
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Ekonomisk påverkan

EC1. Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, 
rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsin-
vesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den 
offentliga sektorn (K)

20–23, 46 ●

Miljöpåverkan
EN4. Indirekt energianvändning per primär energikälla (K) 15–16 ◐
EN5. Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbätt-

ringar (T)
15–16 ◐

EN16. Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (K) 15–16 APL använder leveran-
törers beräkningar.

●

EN22. Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod (K) 15–16 ●
EN23. Totalt antal och volym av väsentligt spill (K) 15-16 En avvikelse inrapporte-

rad avseende utsläpp av 
kemiska ämne över gräns-
värde i samband med nya 
villkor och mät-parametrar. 
Orsaksutredning samt 
korrigerande åtgärd 
genomförd. Ingen effekt 
på reningsverket. 

●

EN29. Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter, varor och 
material, inklusive medarbetarnas resor

15–16 ◐

Sociala aspekter – Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

LA1. Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor 
och region (K)

46 ●

LA4. Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal (K) 46 ●
LA6. Andel av personalstyrkan som är representerad i formella och  

för ledning och personal gemensamma kommittéer för hälsa och 
säkerhet, som bistår med övervakning och rådgivning om program  
för hälsa och säkerhet (T)

20 ●

LA7. Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade  
dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor  
per region (K)

46 ●

LA12. Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av 
sin prestation och karriärutveckling (T)

18 ●

LA13. Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra 
anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra  
mångfaldsindikatorer (K)

22–23 ●

Sociala aspekter – Mänskliga rättigheter

HR2. Procent av betydande leverantörer och underleverantörer  
som granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter,  
samt vidtagna åtgärder (K)

15–16 ●

HR4. Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder (K) 16 ●

Sociala aspekter – Organisationens roll i samhället

SO7. Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för 
konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstift-
ning och monopolbeteende, samt utfallet av dessa (T)

Inga juridiska åtgärder 
har vidtagits mot APL 
under 2014, 2013, 2012.

●

SO8. Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner 
mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser (K) 

Inga juridiska åtgärder 
har vidtagits mot APL 
under 2014, 2013, 2012.

●

Sociala aspekter – Produktansvar

PR9. Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällan-
de tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster (K)

Inga böter har ålagts 
APL under 2014, 2013 
och 2012.

●

 K = Kärnindikator, T = Tilläggsindikator,  ● = Fullt redovisad, ◐= Delvis redovisad

   

INDIKATOR LÄSHÄNVISNING KOMMENTAR
REDOVISNINGS-
GRAD

RESULTATINDIKATORER
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EKONOMISK DATA KONCERNEN 1 2014 2013 2012
DIREKT TILLSKAPAT EKONOMISKT VÄRDE
Intäkter 1 183 574 1 174 532 724 431
FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE
Rörelsens kostnader –848 113 –830 382 –454 549
Löner och ersättningar till anställda –298 281 –293 848 –262 338
Betalningar till finansiärer –3 623 –7 983 –5 289
Skattekostnader –666 –1 492 –2 031
Investeringar i samhället –25 – –
BEHÅLLET EKONOMISKT VÄRDE 32 866 40 827 224
Utdelning ägare – 2 935 –
Uppskjuten skatt –1 858 –2 351 6 322
Avskrivningar materiella tillgångar –21 789 –22 066 –20 982
REDOVISAT RESULTAT ENLIGT ÅRSREDOVISNING 9 219 19 345 –14 436

1 Tabellen har upprättas på bokföringsmässiga grunder. Utdelning till ägaren, föreslagen utdelning för 2014 uppgår till 0 tkr och utdelningen för 2013 uppgick till 2 935 tkr. 

MILJÖDATA 2014 2013 2012
INDIREKT ENERGIANVÄNDNING (GJ)

El; förnybara energikällor 42 006 42 468 39 306
Fjärrvärme; förnybara och ej förnybara energikällor 16 749 19 179 1 17 313

INDIREKTA UTSLÄPP AV KOLDIOXID (TON)
Fjärrvärme från ej förnybara energikällor 327,4 2 342,4 2 328,9 12

Tjänsteresor från ej förnybara energikällor 108,4
Transporter från ej förnybara energikällor 51,3

AVFALL (TON)
FARLIGT AVFALL 36,17 32,08 30,11
Läkemedelsavfall (förbränning) 18,63 14,38 13,21
Övrigt farligt avfall (efterbehandling) 17,54 17,70 16,90
OFARLIGT AVFALL 299,00 260,80 244,22
Återanvändning 0 0,08 0,03
Återvinning 149,47 102,44 101,28
Förbränning 149,53 157,06 142,90
Deponi 0 1,22 00
TOTALT AVFALL 335,17 292,88 274,02
Andel återvinning (%) 44,60 3 34,98 36,92

1 Justeringar i data från fjärrvärmeleverantör. 2 Inkluderar ej utsläpp från transporter och tjänsteresor. 3 Återvinning av andel wellpapp ökat.

MEDARBETARDATA 2014 2013 2012
Totalt antal medarbetare 553 575 546

ANSTÄLLNINGSFORM (ANTAL)
Tillsvidareanställda 495 497 499
Visstidsanställda 58 78 47
Andel som omfattas av kollektivavtal (%) 99,8 99,8 99,8

FÖRDELNING KÖN OCH ÅLDERSGRUPPER (ANTAL)
Män 144 138 124
Kvinnor 410 437 422
Styrelse och ledning, fördelning män % / kvinnor % 57/43 40/60 40/60
Medarbetare under 30 år 54 58 26
Medarbetare 30–50 år 273 286 286
Medarbetare över 50 år 227 231 234

ARBETSMILJÖAVVIKELSER OCH ANMÄLDA ARBETSSKADOR (ANTAL)
Kritiska 0 1 9
Allvarliga 41 25 50
Noteringar 38 38 59
Totalt 79 64 118
Varav anmälda arbetsskador 8 8 13
Skadekvot; totalt antal skador i förhållande till totalt antal  arbetande timmar per 100 anställd 1,9 1,9 3,4
Sjukfrånvaro (%) 4,2 4,6 4,2
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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 & Laborato-
rier AB att översiktligt granska Apotek Produktion & Laboratorier 
AB:s hållbarhetsredovisning för år 2014. Företaget har definierat 
hållbarhetsredovisningens omfattning till de områden som hänvi-
sas till i GRI index på sidorna 44–45.

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 sidan 21 i hållbarhetsredovisningen, 
och utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines 
 (utgivna av The Global Reporting Initiative (GRI)) som är till-
lämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna 
framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar 
innefattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för 
att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller vä-
sentliga 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 över-
siktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand 

till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhets-
redo visningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning 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 och god revisionssed 
i övrigt har. 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 hållbarhetsredovisning-
en. 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 26 mars 2015 
Ernst & Young AB

Åsa Lundvall Charlotte Söderlund
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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APLs enheter

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Organisationsnummer 556758-1805

 Stockholm
 Postadress: 
 APL, Box 5071, 141 05 Kungens Kurva 

Besöksadress:  
Prismavägen 2, Kungens Kurva 

Tel: 010-447 96 00

 Göteborg
 Postadress:  
 APL, Box 26, 401 20 Göteborg 

Besöksadress:  
Importgatan 20, Hisings Backa 

Tel: 010-447 96 00

 Malmö
 Postadress:  
 APL, Box 17, 201 20 Malmö 

Besöksadress:  
Celsiusgatan 43, Malmö 

Tel: 010-447 96 00 

 Umeå
 Postadress:  
 APL, Box 3076, 903 03 Umeå 

Besöksadress:  
Formvägen 5B, Umeå 

Tel: 010-447 96 00
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Produktion: Ett samarbete mellan APL, Ineko och Intellecta Corporate
Illustration: Jesper Holmström, Ineko
Tryck: Ineko, Årsta 2015. Miljömärkt Trycksak 341142, 221402
Foto: Foto: Grafia, Christoffer Edling och Malte Danielsson



APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande 
kontrakts tillverkare inom Life science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av  
läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och omsätter årligen  
ca 1,2 mdkr. APLs 550 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om  
i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som 
 förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se
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