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innehåll
APL i korthet

 2012 2011  2010

nettoomsättning, mkr  723,7 486,1  500,1

rörelseresultat, mkr  –13,8 20,1  26,7

resultat efter skatt, mkr  –14,4 8,9  18,5

soliditet %  36,8 53,6  52,7

räntabilitet på eget kapital %  negativ 4,3  9,4

Medelantal anställda  491 448  438
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APL utvecklar och tillverkar extemporeläkemedel och andra
läkemedel för svensk vård, apoteksmarknadens aktörer och
företag inom Life science.

	 ägs av svenska staten

	 520 medarbetare med gedigen utbildning och kompetens

	 driver fyra moderna anläggningar för utveckling och 
 tillverkning av läkemedel och har beredningsenheter  
 på sjukhus

	 omsatte 723,7 MseK 2012

	 är en av europas största tillverkare av extemporeläkemedel

	 är en ledande kontraktstillverkare inom Life science  
 i skandinavien

	 är en etablerad partner för tjänster och produkter  
 till svenska apotek
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vårt breda erbjudande 
gör oss helt unika

i samband med bolagisering av  
APL tog vi fram en långsiktig plan för 
verksamhetens utveckling och tillväxt. 
då var konjunkturläget ett annat och 
vår bransch präglades av expansion, 
riskvilligt kapital och en jungfruelig, 
löftesrik apoteksmarknad. idag kan 
jag konstatera att den strategiska 
färdplanen håller trots viss turbulens 
– tack vare djupgående analys och 
ett gediget arbete har vi stärkt vår 
konkurrenskraft.

Långsiktig hållbarhet på alla plan
i hela verksamhetens dnA finns  
samhällsnyttan som en självklar driv- 
kraft och för oss är ett ansvarsfullt 
nyttjande av resurser och etiska  
ställningstagande självskrivna. därför 
är det naturligt att vi har väl genom- 
arbetade strategier, policyer och 
handlingsplaner runt mänskliga rättig-
heter, jämställdhet, mångfald, arbets-
villkor och miljöhänsyn. Från ägaren 
finns det höga förväntningar kring allt 
som gäller affärsetik, antikorruption 
och hållbar affärsutveckling. som vd 
känner jag mig mycket trygg med det-
ta eftersom alla dessa frågor redan är 
en självklar del av APLs ”gröna tråd”.

APL har en ledande position
APL har befäst sin ställning som 
sveriges ledande tillverkare av extem-
pore och är en betydande aktör inom 
kontraktstillverkning. vi har fått förlängt 
förtroende som garant för en trygg 
och säker försörjning av extempore-
läkemedel i hela landet. de stora 
upp dragen och kontrakten direkt med 
landstingen har inneburit stora utma-
ningar, men också lika stora fram-
gångar. Tillsammans med våra kunder 
har vi löst utmaningarna på innovativa 
sätt som gynnar både vården och 
patienterna. vår nya toppmoderna 
anläggning för cytostatika och annan 
steril extempore är bara ett av flera 
exempel på hur APL på rekordtid  
lyckas möta nya behov och leverera.

Utvecklingen fortsätter 
APL genomförde under hösten 2012 en 
genomlysning av verksamheten med 
syfte att stärka APLs konkurrenskraft. 
den medförde att APL i början av 2013 
infört en matrisorganisation som inne-
bär en tydlig ansvarsfördelning mellan 
den affärsdrivande verksamheten och 
de producerande leveransenheterna 
med en ny ekonomisk styrmodell. 

Affärsverksamheten gav ett överskott 
2012 men resultatet för året blev nega-
tivt med anledning av en omstrukture-
ringsreservering på 25,1 mkr. Målet är 
att ytterligare vässa organisationen och 
fortsätta bygga en långsiktigt hållbar 
lönsam verksamhet i stark tillväxt. 
Tillsammans med våra kunder, leveran-
törer och intressenter ska vi fortsätta att 
utveckla och tillverka läkemedel som 
förbättrar och räddar liv. 

Satsning framåt med höga  
ambitioner 
som vd för en spännande och viktig 
verksamhet känner jag stolthet över 
APLs verksamhet och leveransför- 
måga. Jag är också stolt över det 
klimat vi skapat tillsammans – det  
borgar för att APL ska lyckas nå de 
högt ställda målen även i framtiden.  
vi har en ständigt utvecklande dialog 
med våra partners. vi är lyhörda och 
öppna för nya idéer. och vi levererar 
dokumenterat god kvalitet på alla 
plan. det ska vi fortsätta med!

eva sjökvist saers
vd

Under 2012 har konkurrensen hårdnat både  
på apoteksmarknaden och inom Life science. 
samtidigt har APL vunnit nya affärer och stärkt 
konkurrenskraften.

vd-ord
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vd-ord

” i hela verksamhetens  
 dnA finns samhälls- 
 nyttan som en självklar  
 drivkraft och för oss är  
 ett ansvarsfullt nyttjande  
 av resurser och etiska  
 ställningstagande  
 självskrivna.”

EvA SjökviSt SAErS  
är apotekare, doktor i farmaceutisk 
vetenskap och vd för APL
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åreT i KorTHeT

året började med 
stort viktigt avtal

i januari 2012 blev det klart att  
stockholms läns landsting gav  
APL förtroendet att leverera steril  
extempore till landstingets alla  
vårdinrättningar. Avtalsperioden  
löper över fyra år med start den  
1 december 2012 med möjlighet  
till förlängning i två år. Uppdraget  
innebär en förstärkning av positionen  
för APL som redan tidigare har avtal 
med västra götalandsregionen och 
region Halland om tillverkning av 
extemporeläkemedel för regioner- 
nas samtliga sjukhus.

ny anläggning 
på rekordtid

Under senhösten 2012 driftsattes  
en ny anläggning för tillverkning  
av cytostatika och steril extempore  
till stockholms läns landsting. den  
nya enheten i Kungens Kurva kom 
igång på rekordtid och är den mest 
moderna anläggningen i sverige för 
beredning av cytostatika och annan 
steril extempore.

Lyckat seminarium 
i samband med 
stämma

den 19 april 2012 hölls APLs 
bolagsstämma i stockholm och 
i direkt anslutning arrangerades 
seminariet ”Hållbar affärsutveckling 
och grönare läkemedel” som en 
naturlig del i den dialog som APL 
har med samarbetspartners och 
intressenter. Bland talarna fanns  
företrädare för läkemedelsbolagens 
branschorganisation LiF,  
Läkemedelsverket, stockholms 
läns landsting, Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverket TLv, 
samt APL. seminariet avslutades 
med en paneldebatt och seminariet 
fick mycket positiv respons. 

eftertraktat erbjudande: 
Förfyllda sprutor 

APL erbjuder förfyllda sprutor för kliniska 
prövningsuppdrag och kommersiell tillverkning.  
Utrustningen togs i bruk under 2012 och innebär  
en breddning av både produkter och förpacknings- 
lösningar för att möta behoven hos såväl biotechföretag 
och läkemedelsföretag som vården.

2012 i blickfånget
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åreT i KorTHeT

AidA – APLs 
nya informations-
databas

APL arbetar kontinuerligt för 
en säker läkemedelsanvändning 
och ökad patientsäkerhet.  
Lättillgänglig information om  
extemporeläkemedel är en  
viktig del i detta. AidA (APLs 
informationsdatabas) ger vård-  
och apotekspersonal aktuell  
information om individanpassade 
läkemedel, extempore och lager-
beredningar, för patienter med 
speciella behov. 

e-beställning av 
extemporeläkemedel

i juli 2012 lanserades ett nytt system med 
elektroniska beställningar av extemporeläkemedel 
från APL där nu flera apoteksaktörer ansluter  
sig löpande. det nya systemet innebär både 
tidsvinst och kvalitetssäkring eftersom man slipper 
faxförfarandet och kan beställa enligt branschstandard 
direkt i apotekens system. 

24% tillväxt  
inom affärsområde 
Life science

Under 2012 har uppdragen inom  
affärsområdet Life science ökat trots  
att läkemedels- och biotechbolagen  
har haft ett tufft år. APL har ökat värdet 
på de vunna affärerna med 24 procent 
jämfört med 2011.

individuell extempore

i sverige utgör extemporeläkemedel 
cirka en procent av alla läkemedels-
recept. vanliga patientgrupper  
för extemporeläkemedel är barn, 
smärtpatienter, geriatrikpatienter,  
och hjärt-/lungpatienter. Tillverkningen 
kan avse allt från omformulering av 
befintligt läkemedel till framställning 
av ett visst läkemedel som inte är till-
gängligt på marknaden. Under 2012 
tillverkade APL 402 340 förpackningar 
individuell extempore.

402 340

ricinolja som 
hårvårdsprodukt

i april 2012 lanserade APL en  
vårdande produkt för håret, baserad 
på efterfrågan från konsumenterna. 
APL ricinolja blir därmed nummer  
fyra i APLs populära serie av oljor  
som hittills omfattat APL Mandelolja, 
APL Jordnötolja och APL olivolja.

+24%

nytt instrument  
vässar APLs lab

Under 2012 togs en ny laser i bruk för 
att mer effektivt kunna storleksbestäm-
ma partiklar vid utveckling av sus-
pensioner och emulsioner, med hjälp 
av laserdiffraktion. instrumentet ökar 
möjligheten att ta fram formuleringar 
med kontroll av partikelstorleksför-
delning. Lasern kommer därmed att 
ytterligare förstärka och kvalitetssäkra 
APLs erbjudanden.
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AFFÄrsoMråde – VÅRD & APOTEK

APL allt starkare 
inom vårdområdet 

årets stora utmaningar var dels att få igång tillverkningen av 
extempore för region Halland och västra götalandsregionen, 
dels att säkerställa produktionen för hela stockholms läns 
landsting. något som klarades på rekordtid!

i mer än tre decennier har APL 
tillsammans med vården utvecklat 
och tillverkat extemporeläkemedel 
för individanpassad behandling. det 
nära samarbete mellan förskrivare, 
specialister, myndigheter och APL har 
gjort att APL byggt upp en omfattande 
sakkunskap om de krav som profes-
sioner inom vården ställer. det är en 
av framgångsfaktorerna bakom de 
stora långsiktiga avtalen som APL har 
tecknat med sveriges dominerande 
landsting – det omfattande åtagandet 
innebär stora utmaningar men också 
möjligheter till skalfördelar, synergier 
och bättre utnyttjande av resurser.

Extemporeläkemedel allt viktigare
extemporeläkemedel används 
inom flera stora terapiområden som 
smärta, hud, tandvård, hjärta-kärl 
och inom barn- och veterinärmedicin. 
de vanligaste anledningar till att ett 
extemporeläkemedel behövs är att 
rätt styrka och/eller läkemedelsform 
saknas, att det godkända läkemedlet/
licenspreparatet innehåller ett ämne 
som patienten är överkänslig mot eller 
att ett läkemedel har så kort hållbarhet 
att det måste tillverkas i anslutning till 

användningen. APL är sedan lång tid 
landets ledande leverantör av extem-
poreläkemedel och tillverkar såväl för 
enskilda individer och i större kvantite-
ter. den storskaliga tillverkningen sker 
med samma typ av modern utrustning 
och moderna metoder som inom övrig 
läkemedelsindustri.

Nöjda kunder i väst
Under 2011 tecknades avtal om  
tillverkning av extemporeläkemedel  
åt samtliga sjukhus inom västra göta- 
landsregionen och region Halland 
– ett stort och viktigt genombrott i en 
helt ny marknadssituation. Under 2012 
har denna tillverkning kommit igång 
på allvar och uppdragsgivaren är nöjd 
med utvecklingen. det har inneburit 
såväl tidsvinster som kvalitetshöjning 
att ha tillverkningen närmare vården, 
till nytta för alla.

Rivstart i Stockholm
Avtalet med stockholms läns landsting 
tecknades i början av 2012 och stora 
delar av året har ägnats åt att förbe-
reda och anpassa tillverkningen inför 
driftstarten i december. en avgörande 
insats var bygget av en helt ny anlägg-

APL får ofta brev med förfrågningar och 
förslag direkt från patienter. T.ex. från 
6-åriga Ada som tackar för att APL  
tillverkar en så bra hostmedicin. Men  
Ada hoppas också att APL kan utveckla 
smaken så att den smakar mer som saft 
eller kola – då skulle hon bli frisk ännu 
snabbare! 
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VÅRD & APOTEK – AFFÄrsoMråde

ning för tillverkning av extempore på 
APLs anläggning i Kungens Kurva – 
den ska försörja sjukhus inom  
länet med extemporeläkemedel. An-
läggningen är landets mest moderna 
av sitt slag och har snabbt fått stor 
betydelse för att säkerställa leveran-
serna. Tack vare ett stort fokus och 
engagemang från alla inblandade 
tillsammans med erfarenheterna från 
västra sverige avlöpte såväl uppbygg-
nad, anpassning och driftstart som 
planerat.

Nationellt register över 
extemporeläkemedel
extemporeläkemedel förskrivs på 
samma sätt som andra läkemedel  
av läkare, veterinärer och andra  
förskrivare. Lagerberedningar är ex-
temporeläkemedel som serietillverkas 
och har unika varunummer. APL fick 
förra året ansvar för att ta fram ett nytt 
nationellt register över samtliga lager-
beredningar i sverige – inte bara APLs 
– för att säkerställa att informationen är 
kvalitetssäkrad och lätt tillgänglig för 
vården. registret, som kallas AvALeX, 
ger alla förskrivare tillgång till adekvat 
information och är ett förtroendeupp-
drag som APL är stolta över. 

Apoteksmarknaden konsolideras
Apoteken är en mycket viktig del i 
vårdkedjan och APLs uppdrag att  
säkerställa att extemporeläkemedel 
som förskrivs finns tillgängligt via  
landets apotek förlängdes med ytter-
ligare tre år till 1 juli 2015. Uppdrag- 
et innebär att APL säkerställer en 
nationell försörjning av extempore- 
läkemedel för samtliga aktörer. APL 
har även tagit fram e-beställning 
av extemporeläkemedel. den nya 
möjligheten till elektronisk beställning 
ger snabbare respons och förenklad 
hantering, något som uppskattas av 
aktörerna på apoteksmarknaden och 
därmed stärker relationen med APL.
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AFFÄrsoMråde – LIFE SCIENCE

Utmanande år för alla 
inom Life science

Företagen inom Life science har flera parallella 
utmaningar: flera utgående patent utan uppföljare, 
prispress och många mindre bolag kämpar för att 
hitta finansiering. samtidigt går APL stärkta ur 2012.

APLs erbjudande inom Life science 
omfattar tjänster från tidig forskning  
till lanserad produkt – allt från enstaka  
laboratorieuppdrag till helhetsupp-
drag. erfarenheterna av att kontinuer- 
ligt tillhandahålla en stor bredd av 
läkemedel till sjukvården har gjort att  
APL har en flexibel produktion som 
säkerställer hög kvalitet även under 
tidspressat schema – något som  
passar företag inom Life science 
utmärkt. APL arbetar också med 
effektivisering och förfining av alla 
processer för att bättre kunna möta 
de behov som finns inom affärs-
område Life science och det bidrar 
till att man har en stark ställning i 
branschen. Under 2012 befäste 
APL sin position inom kontraktstill-
verkning, utvecklingsuppdrag och 
laboratorietjänster.

Utvecklingsuppdrag viktiga för  
hela branschen
sedan flera år erbjuder APL läke- 
medelsindustrin en bred palett av  
utvecklings- och tillverkningstjänster 
där tillverkning av kliniskt prövnings-
material är en viktig tjänst. Här har 
APL medarbetare som är välre-

nom merade specialister inom sina  
respektive områden och kan erbjuda 
kvalitet i alla steg inklusive projekt- 
ledning, formuleringsutveckling,  
randomisering, etikettering, packning 
och dokumentering.

Förfyllda sprutor – en strategisk  
satsning
APL erbjuder aseptisk tillverkning  
av förfyllda sprutor, en produktform 
som i allt större utsträckning efter- 
frågas av både biotech och läkeme-
delsföretag. Utrustningen är anpas-
sad för tillverkning av material för 
kliniska prövningar och kommersiell 
tillverkning. Tillverkningen sker på 
APLs anläggning i Umeå som redan 
tillverkar aseptiska och sterila injek-
tionsläkemedel i många olika typer av 
beredningsformer och förpackningar. 

Ökad satsning på kunder även 
utanför Sverige
APL har sin kundbas i sverige och 
många svenska biotech och läke-
medelsföretag vänder sig till APL för 
utveckling och tillverkning av läkeme-
del. På den europeiska marknaden 
är APL inte lika kända även om APL 

har kunder från flera länder i europa. 
Under 2012 initierades en marknads-
föringssatsning för att göra APL mer 
känt inom utvalda regioner i europa. 
denna fleråriga satsning har som 
mål att fler europeiska företag ska 
upptäcka APLs erbjudande, finna det 
attraktivt och därmed vilja göra affärer 
med APL. 

En av de ledande aktörerna  
inom CDMO
APL har anläggingar med modern 
utrustning för att kunna erbjuda en  
så effektiv och säker till verkning 
som möjligt. Produktionen blir där-
med mycket flexibel och kan snabbt 
anpassas för tillverkning i både stor 
och liten skala. Kontraktstillverkning 
och utvecklingsuppdrag ställer mycket 
höga krav på kvalitetssäkring och  
intern kontroll; krav som APL möter 
väl. Bland svenska kontraktstillverkare  
(CdMo) inom Life science är APL 
nummer två i storlek, baserat på  
omsättning (2012). 
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LIFE SCIENCE – AFFÄrsoMråde

” Kvalitet genomsyrar 
 allt vi gör och är en  
 självklar del i vår konti- 
 nuerliga utveckling av  
 ett hållbart företagande”

FÖRSäLjNINg 2012 FÖRDELAT PÅ 
APLS TjäNSTER

  Kontraktstillverkning
 Laboratorietjänster
 Utveckling/tillverkning kliniskt  
 prövningsmaterial

Trots det rådande konjunkturläget under 
2012 ökade APLs omsättning inom affärs- 
område Life science med nio procent. det 
totala värdet på vunna affärer inom affärs-
området ökade med 24 procent jämfört med 
föregående år. Många av dessa är kontrakts-
tillverkning med långa avtal vilket innebär en 
positiv långsiktig utveckling.
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ett hållbart företagande
i alla led

APL strävar efter en sund miljömässig, 
social och ekonomisk utveckling.  
genom att bedriva ett hållbart före-
tagande som bidrar till att säkerställa 
kvaliteten i produkter och tjänster,  
minimerar vi verksamhetsriskerna, 
stärker  varumärket och positionen 
som en attraktiv arbetsgivare.

Väsentliga hållbarhetsområden
APL omges av en rad intressenter, 
som på olika sätt påverkar och  
påverkas av vår verksamhet. som 
våra kärnintressenter har vi identifierat 
ägare, myndigheter, kunder, medar-
betare, leverantörer, media, universitet 
och högskolor. 
 det är intressenternas förvänt- 
ningar och krav på oss som avgör  
vilka hållbarhetsaspekter som är  
viktiga för verksamheten att hantera 
och kommunicera kring. För att fånga 
de väsentligaste hållbarhetsfrågorna 
för vi löpande dialoger med respektive 
intressentgrupp. Under 2011 genom-
fördes en enkätundersökning som 
blivit ett underlag för de prioriteringar 
som vårt hållbarhetsarbete redan 
innehåller, liksom tongivande för  
vårt framtida arbete. 

exempel på de väsentligaste hållbar-
hetsaspekterna för APLs verksamhet 
nu och i framtiden: patient- och lev-
eranssäkerhet, effektiva och säkra 
produktionsprocesser, minskade 
koldioxidutsläpp, ansvarstagande 
i leverantörskedjan, effektiv logistik 
samt ökad användning av förnybara 
bränslen, säkra arbetsplatser och 
friska medarbetare. 

Intitiativ för en fördjupad dialog
som statligt bolag ska APL vara ett  
föredöme, inte minst när det kommer 
till hållbart företagande. störst möjlig-
het att driva utvecklingen i rätt riktning  
tror vi finns i en nära dialog och  
gemensamt ansvarstagande tillsam-
mans med övriga i branschen och 
samhällsaktörer. 
 i samband med APLs årsstämma  
i april 2012 tog vi initiativ till ett gemen-
samt ökat ansvarstagande genom att 
bjuda in en rad representanter från 
industrin, landsting och myndigheter 
till att medverka vid ett seminarium på 
temat Hållbar affärsutveckling och 
grönare läkemedel.

APL har det ansvarsfulla uppdraget att tillverka läkemedel som 
inte finns kommersiellt tillgängliga, men som möter viktiga behov 
inom sjukvården. som en grön tråd genom hela verksamheten 
löper ansvaret för att säkerställa patientsäkerheten och skapa 
långsiktigt hållbara värden för våra intressenter.

APLs intressenter
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samtliga inom APL ska i den dagliga 
verksamheten sträva efter att i relationer-
na till våra intressenter vara Affärsmäs-
siga, Lyhörda, Lösningsorienterade och 
Ansvarstagande. Kärnvärdena förkortas 
vanligen ALLA och utgör grunden för 
APLs arbete med hållbar utveckling.

APLs kärnvärden

HåLLBAr UTveCKLing – ANSVAR OCH INTRESSENTER
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ANSVAR OCH INTRESSENTER – HåLLBAr UTveCKLing

Mål för hållbar utveckling

mål 2010–2012 

• säkerställa sunda förhållanden i  
 leverantörskedjan.
• Utveckla intressentdialogen.

Utfall 2012 1

• Totalt har 93 (68) procent av APLs  
 leverantörer antagit och skrivit under  
 uppförandekoden. 
• standardiserat arbetssättet för  
 leverantörsbedömning i lednings- 
 systemet.
• etiska riktlinjer för APLs medarbetare  
 samt whistle blower-funktion har införts.
• Kontinuerlig utveckling av intressent- 
 dialogen med bland annat olika  
 branschaktörer.

hållbarhetsprogram 2013–2015  

• öka kunskapen om Csr bland APLs  
 medarbetare.  
• Följa upp effekten av APLs uppförande- 
 kod hos våra leverantörer.
• inkludera mervärde i APLs produkter/ 
 tjänster angående hållbart ansvars- 
 tagande.
         

mål 2010–2012 

• Minska koldioxidutsläpp med  
 10 procent.
• Minska läkemedelsavfallet från  
 produktion med 20 procent.
• Minska användning av klorerade  
 lösningsmedel med 5 procent.

Utfall 2012 1

• verksamhetens koldioxidutsläpp  
 minskade med 33 procent. 
 skärpt uppföljning av transporter  
 och tjänsteresor. 
• Läkemedelsavfallet minskade  
 med 29 procent relaterat till lm-avfall  
 (kg)/ 1000-tal producerade enheter. 
• Användning av klorerade lösningsmedel  
 minskade med 19 procent. i princip  
 tillverkas idag inga beredningar  
 innehållande klorerande lösningsmedel.  

hållbarhetsprogram 2013–2015 2

• Minska koldioxidutsläpp med 15  
 procent med fokus på fjärrvärme  
 och transporter.
• Minska läkemedelsavfallet från  
 produktion med 30 procent.  
• Minimera användning av ämnen från  
 kandidatförteckningen, vilka kan  
 medföra effekter på hälsa och miljö.
• Underlätta aktiva miljöval genom att  
 förbättra miljöinformationen på  
 läkemedelsförpackningarna.    

MILjÖ

mål 2010–2012 

• Förbättra systematiskt arbetsmiljöarbete  
 i vardagen.
• Förbättra och underlätta hantering av  
 kemiska produkter.
• vara en attraktiv arbetsgivare med  
 motiverade och engagerade  
 medarbetare med rätt kompetens  
 för sitt arbete.

Utfall 2012 1

• en ökad effektivitet med bildande av  
 lokala hållbarhetskommittéer. 
• standardisering av säkerhetsarbetet  
 med kontinuerliga riskbedömningar. 
• stödsystem för hantering av kemiska  
 produkter, infört tillsammans med  
 utbildning.
• egenkontroller med fokus på psyko-
 sociala arbetsmiljöområden. 
• implementering pågår av ett verktyg  
 för strategisk kompetenshantering.

hållbarhetsprogram 2013–2015 2

• Utifrån APLs jämställdhets- och  
 mångfaldsplan kontinuerligt  
 utveckla verksamheten. 
• vidareutveckla medarbetarskapet  
 och ledarskapet inom APL och  
 säkerställa ett motiverat medarbetar-
 index på 70.

ARbETSMILjÖ OCH MEDARbETARE

SOCIALT ANSVAR

1 Basår 2009, 2 Basår 2012
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ett proaktivt miljöarbete är 
en central framgångsfaktor

APLs ambition är att bedriva ett systematiskt och framsynt 
miljöarbete. vårt ansvar handlar om att kontinuerligt  
utveckla våra processer och arbetsmetoder med fokus  
på ständiga förbättringar, som i sin tur leder till att  
verksamhetens miljöpåverkan kan minimeras. 

HåLLBAr UTveCKLing – MILjÖ

” Med 2012 som basår arbetar vi med våra  
 transportörer för att bättre styra och följa upp   
 miljöpåverkan från transporterna. Främst  
 handlar det om att samordna logistiken,  
 samt öka användningen av förnyelsebara 
 bränslen. vår resepolicy prioriterar alternativa  
 mötesplatser och större mötesarrangemang  
 klimatkompenseras” 

APLs anläggningar, produkter och 
tjänster påverkar den yttre miljön på 
olika sätt och utsträckning. därför står 
verksamhetens miljöaspekter alltid i  
fokus för oss. i de fall då vi har möjlig- 
het att påverka direkt gör vi det genom 
att göra medvetna val. det gäller  
exempelvis för all inköpt el till verk-
samheten som utgörs av sero-el®.
 de koldioxidutsläpp som verksam-
heten ger upphov till sker främst indi-
rekt i form av vår energianvändning. 
Utsläpp som vi försöker minska ge-
nom att effektivisera verksamhetens 
värme- och elförsörjning. i detta syfte 
har energiinventeringar genomförts i 
samtliga fastigheter* och en åtgärds- 
och investeringsplan har upprättats 
för kommande femårsperiod. Bland 
annat har energianvändningen min-
skats genom att vår Cdi-anläggning 
har uppgraderats till att endast vid 
behov producerar vatten och att 
automatiska ljussläckare har införts 
på strategiska platser.    
 Trots att energianvändningen 
minskade med 3 (13) procent till 
56 619  (58 494) gJ under 2012 
ökade de indirekta Co

2
-utsläppen 

med 21 (–41) procent till 328,9 ton 

på grund av kyla och därmed en 
ökad fjärrvärmeproduktion från ej 
förnyelsebara källor. Totalt sedan 
2010 har energianvändningen 
minskat med cirka 16 procent och 
Co

2
-utsläppen med 29 procent.  

Positiv trend mot minskat 
läkemedelsavfall
APLs läkemedelsprocesser ger för 
varje år upphov till allt mindre  
mängder läkemedelsavfall, vilket är 

positivt för såväl miljö som att det 
bidrar till att sänka produktions- 
kostnaderna. Trenden går med andra  
ord åt rätt håll och under 2012 kunde 
läkemedelsavfallet (kg) i förhållande 
till antal sålda enheter minskas med  
28 procent jämfört med 2010. Kost-
naderna för kassationer har minskats 
med cirka 50 (40) procent. Mätt i antal 
ton minskade läkemedelsavfallet med 
19,8 (19) procent till 13,21 (16,48) ton 
under 2012. övrigt farligt avfall ökade 
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LäKEMEDELSAVFALL FRÅN  
PRODUKTIONEN

Trenden av att läkemedelsavfallet minskar 
kontinuerligt är tydlig. i förhållande till antal 
sålda enheter minskade läkemedelsavfallet 
(kg) under 2012 med 17 procent, jämfört 
med 2011. 

INDIREKTA UTSLäPP AV  
KOLDIOXID 2012

a Fjärrvärme från ej förnybara  
 energikällor 328,9 ton        
b Utsläpp vid transporter 11,1 ton**
C Utsläpp vid tjänsteresor 64,4 ton
D Motsvarande el från ej förnybara  
 energikällor 1 658,7 ton

A–C visar fördelning per källa för indirekta  
utsläpp av Co

2
 ton. d anger indirekta  

utsläpp av Co
2
 ton om APL köpt el från ej 

förnybara energikällor, vilket skulle öka ut-
släppen med över 500 procent. idag utgörs 
APLs inköpta el av sero-el, vilket innebär 
att elen framställs av förnyelsebara källor. 

MILjÖ – HåLLBAr UTveCKLing

från 15,45 till 16,90 ton, främst på 
grund av ny anläggning för cytostatika 
vid APLs anläggning i stockholm.
 Konkreta åtgärder från APLs 
sida har handlat om att kontinuerligt 
förbättra avfallsrutinerna tillsammans 
med en noggrannare produktions- 
planering med hänsyn till vad som  
är produktionstekniskt möjligt. det 
handlar om standardiserade arbets-
sätt och processförbättringar där det 
interna Lean green programmet är  

en viktig komponent. det läkemedels-
avfall som ändå uppstår tas om hand 
av lokala avfallsaktörer enligt gällande 
lagar och regler. 

* de landstingsfastigheter där APLs extemporeapotek 
  hyr lokaler ingår ej i inventeringen eller i statistiken.

** Avser samtliga transporter till Landstingen.
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en god arbetsmiljö med  
motiverade medarbetare

det är våra medarbetare och vår samlade kunskap som gör APL till 
det bolag det är idag. det är också medarbetarnas engagemang, 
kompetens och förändringsvilja som utgör en viktig förutsättning för 
vår förmåga att möta en föränderlig omvärld liksom nå våra  
strategiska och operativa mål på en konkurrensutsatt marknad. 

visionen är att APL ska vara den 
mest attraktiva samarbetspartnern 
och arbetsplatsen för utveckling 
och tillverkning av extempore och 
läkemedel. en förutsättning för detta 
är att som arbetsgivare skapa och 
förvalta en verksamhet som präglas 
av goda utvecklingsmöjligheter, säker 
arbetsmiljö, ett gott ledarskap och ett  
engagerat medarbetarskap. 

En säker och stimulerande  
arbetsmiljö
en bra arbetsmiljö skapas genom 
ordning och reda tillsammans med en 
systematisk och proaktiv hantering av 
arbetsmiljörelaterade frågor. Utbild-
ning är grundläggande och samtliga 
av APLs medarbetare har genomgått 
en introduktionsutbildning i arbetsmil-
jöledningssystemet. våra chefer med 
arbetsmiljöansvar samt skyddsombud 
utbildas i arbetsmiljölagstiftning. en 
viktig del i det förebyggande arbets-
miljöarbetet är att kontinuerligt göra 
riskbedömningar för att säkerställa 
att beredskap och förmåga finns för 
att hantera avvikelser och oönskade 
avbrott. vid utgången av 2012 var  
118 (118) avvikelser registrerade  

med tillhörande åtgärder. en effekt av 
dessa åtgärder är ett minskat antal 
avvikelser som framförallt beror på 
en korrekt använding av utrustning 
och bättre förebyggande arbete mot 
kemiska hälsorisker. 
 Arbetet med kontinuitetsplanering 
(BCP) pågår fortgående vid samtliga 
enheter, ett arbete som innefattar 
dokumentation och åtgärder i syfte att 
öka drift- och leveranssäkerheten. 

Ansvarsfull kemikaliehantering
För APL handlar en god hantering  
av kemikalier i första hand om att  
säkerställa att medarbetarna har 
lämplig utbildning i hälsorisker samt 
kunskaper om riskbedömningar av 
kemiska produkter. Under året har 
implementeringen av ett elektroniskt 
kemikalieregister fortsatt vilket leder  
till att effektivisera arbetet med kemi-
kalier genom att bland annat automa-
tiskt sköta uppdateringar och änd-
ringar. systemet hjälper oss även att 
minimera eller ersätta kemiska ämnen  
från kandidatförteckningen. 

Tillsammans utvecklar vi APL
Att verka på en fullt konkurrensutsatt 
marknad ställer stora krav på ett  
fokuserat förbättringsarbete i allt vi 
gör. Under året påbörjades ett för- 
ändringsarbete för att skapa en orga-
nisation med bättre förutsättningar att 
driva ständiga förbättringar. i ett första 
steg har en översyn av organisationen 
gjorts och arbetet fortgår nu med  
fokus på främst tre områden; utveck-
ling av ledarskap, medarbetarskap 
samt företagskultur. 

Ledarskap 
Ledarskapet har en avgörande roll när 
det gäller att kommunikativt förmedla 
en bild om färdriktningen och att vara 
drivande i förändringsarbetet. APL 
ska ha ett coachande ledarskap som 
gör förväntningar och krav tydliga. 
Under hösten 2012 har APLs vd och 
Hr-chef  fört en dialog med samtliga 
chefer om organisatoriska utmaningar 
och behov i förhållande till nya mark-
nadsförhållanden. Ledarskapsutveck-
lingen bedrivs i nära samklang med 
verksamheten och mot ett resultat- 
skapande ledarskap som grundar  
sig i ett ständigt förbättringsarbete. 

HåLLBAr UTveCKLing – MEDARbETARE
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Medarbetarskap
Medarbetarskap handlar om att ta det 
ansvar som krävs för att på bästa sätt 
bidra till verksamheten och bygger på 
initiativförmåga, ansvarstagande och 
självständigt agerande inom uppsatta 
ramar. det handlar också om att ta 
ansvar för sin utveckling och söka 
återkoppling kring sina starka sidor 
liksom utvecklingsområden. 
 För detta krävs att man som APLs  
medarbetare förstår sin roll, dels i ett 
större sammanhang, dels som en del 
i ett team. ett centralt verktyg för att 
bryta ner dessa frågeställningar på 
medarbetanivå och på arbetsupp- 
gifter utgörs av vår dialog mellan  
chef  och medarbetare. 
 
Företagskultur
Baserat på APLs kärnvärden utvecklar 
vi tillsammans en vinnande företags-
kultur. Med ett aktivt ledarskap och 
medarbetarskap bygger vi vidare på 
allt det som APL redan är duktiga på 
för att möta de nya krav och möjlig- 
heter som gäller på en konkurrens- 
utsatt marknad.   

MEDARbETARUNDERSÖKNINg 2012

Medarbetarundersökningar gör vi för att fånga upp synen på APL som arbetsgivare.  
För att löpande ta temperaturen på den psykosociala arbetsmiljön görs kvartalsvis  
en mindre medarbetarundersökning för att vart fjärde kvartal bli till en mer omfattande  
undersökning, oktavia Plus, med ett 70-tal frågor inom nio områden. resultaten  
gås kontinuerlig igenom på avdelnings- och teamnivå och utifrån behov tas  
förbättringsåtgärder fram. 

Frågor som mäter motivationen hos medarbetarna ger viktiga värden vad gäller  
medarbetarnas engagemang och upplevelse av tydlighet kring vad man som  
medarbetare förväntas bidra med. Utfallet i 2012 års motiverade medarbetarindex  
(MMi) hamnade på 65. en stor tillgång i det fortsatta förändringsarbetet är att så  
många som 90 procent anger ett stort engagemang i såväl arbetsuppgifter som i  
en framtida utveckling av verksamheten. 
  
plan för jämställDhet oCh mångfalD
i APLs jämställdhets- och mångfaldsplan beskrivs mål och åtgärder för att säkerställa  
alla medarbetares rätt till lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i arbetslivet,  
oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder. efterlevnaden följs upp i den årliga medarbetarundersökningen oktavia Plus.
inom APL finns en whistle blower-funktion som ger medarbetare möjlighet att rapportera 
upplevd diskriminering. Under 2012 rapporterades inga fall av diskriminering. 
  
planerIngs- oCh UtVeCKlIngssamtal
Under 2012 hade 90 procent av APLs medarbetare minst ett planerings- och  
utvecklingssamtal med sin närmaste chef. 

” vi har förhållandevis lätt att tillgodose  
 vår kompetensförsörjning och mottar  
 också löpande spontanansökningar.  
 internt har vi en god bild av tillgänglig  
 kompetens och därmed hur kompetens-  
 och utvecklingsbehovet ser ut kopplat  
 till våra uppsatta affärsmål.”

CHriStEr jonSSon 
Chef  Hr på APL

MEDARbETARE – HåLLBAr UTveCKLing
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ett ansvar för en  
hållbar kedja

Att bedriva ett långsiktigt hållbart företagande rymmer  
ett ansvar för arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö  
och antikorruption. ett socialt ansvar som omfattar  
såväl vår egen verksamhet som våra leverantörers. 

APL arbetar sedan länge med leve-
rantörsbedömningar med avseende 
på produktkvalitet och fortsätter nu 
det arbetet med att tydliggöra våra 
förväntningar och krav på våra leve-
rantörer när det gäller ett socialt och 
miljömässigt ansvarstagande. som 
ramverk för hur vi och våra leveran- 
törer förväntas agera finns vår uppfö-
randekod som är baserad på global 
Compacts tio principer för mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
bekämpning av korruption. de sociala 
riskerna som kan förekomma hos  
leverantörerna har kartlagts och arbe-
tet fortgår nu med att utveckla vår  
process för att följa upp efterlevnaden 
av uppförandekoden liksom hur vi 
bäst påverkar och stödjer våra leve-
rantörer i arbetet med att skapa en 
långsiktigt hållbar kedja. 

Riktlinjer för ett hållbart agerande
APLs mest frekventa leverantörer och 
underleverantörer, cirka 125 till antalet, 
har mottagit uppförandekoden och 
hittills har 93 (68) procent skrivit  
under. Av leverantörerna i Asien, 20  
till antalet, har 75 (53) procent hittills 
undertecknat koden. 
 Processen för leverantörsbedöm-
ning omfattar även revisioner och 
under 2013–2015 planerar vi göra 
platsbesök hos minst 25 procent av 
våra asiatiska leverantörer. samtliga 
besök meddelas i förväg och vår 
strävan är att det hela ska leda till en 
fördjupad dialog så att eventuella 
brister kan avhjälpas. 
 därtill fortsätter vi dialogen med 
de leverantörer som ännu inte har 
undertecknat uppförandekoden, samt 
utskick av självutvärderingsdokument. 
Under 2012 har självutvärderings- 
dokument skickats ut till 40 procent 
av APLs leverantörer i Asien. ett flertal 
svar har inkommit, vilka analyseras  
för att se om några åtgärder behöver  
vidtas, samt utgör underlag för even-
tuella platsbesök. 

Intern dialog för ökat  
ansvarstagande
god etik ska prägla allt vi gör och  
i våra etiska riktlinjer finns tydligt  
angivet hur APLs medarbetare 
förväntas verka för en hållbar ut- 
veckling och agera i förhållande till 
varandra och övriga intressenter. 
inom APL finns en whistle blower- 
funktion för att anonymt ge möjlighet 
att rapportera avvikelser mot företa-
gets värderingar samt interna och  
externa riktlinjer. Misstanke om  
avvikelse, otillbörlighet eller brott 
rapporteras till vd, Hr-chef, Miljö- 
chef  eller till styrelsens ordförande. 
samtliga har ansvar för att ärendet 
hanteras korrekt. Under 2012 inkom 
inga anmälningar om överträdelser. 
 vi vill också öka våra medarbetares 
kunskaper generellt om Csr-frågor 
och deras relevans för det dagliga 
arbetet. Under 2013 kommer därför 
samtliga medarbetare erbjudas en 
halvdagsutbildning om Csr och hur 
samhällsnytta och affärsnytta kan 
förenas på bästa sätt. 

HåLLBAr UTveCKLing – SOCIALT ANSVAR
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APLs ProCESS för LEvErAntörSbEdömning

EtikPoLiCY oCH 
UPPförAndEkod

Självutvärderingsdokument  
till APL

LeverAnTörens 
sJÄLvUTvÄrderingHandlingsplan

AnALys

KoMMUniKATion  
Med LeverAnTörer

Undertecknad  
uppförandekod till APL

Eventuell revidering av 
leverantörsbedömning

UPPFöLJning

Revisionsrapport

PLATsBesöK 
oCH revision Återkoppling till leverantör om resultat 

och kommunikation av revisionsplaner

risKAnALys

” Med ambition om att bidra till ett  
 hållbart företagande ser vi det  
 som värdefullt att med en närmare 
 samverkan med såväl apoteks- 
 som läkemedelsbranschen driva 
 på utvecklingen i rätt riktning, för 
 att tillsammans kunna ställa högre  
 krav exempelvis i leverantörsledet.” 

ZELjko tUCAk 
Miljöchef  på APL

SOCIALT ANSVAR – HåLLBAr UTveCKLing
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Åsa Falk 
Inköp logistik & It
Född 1968. Civilekonom industriell 
ekonomi. åsa har haft ledande 
befattningar inom inköp och supply 
chain inom Telekombranschen.

Lars granlund
produktion & Utveckling 
Född 1955. ingenjör. Lars har haft  
ett flertal chefsbefattningar och  
lång erfarenhet av produktion inom 
läkemedelsbranschen. 

Christer jonsson
hr 
Född 1966. Msc Personal och arbetsliv. 
Christer har haft ledande befattningar 
inom Hr i bland annat läkemedels-
branschen och inom vården.  

Kia Frenssen 
extempore
Född 1965. Apotekare. Kia har 
haft ledande befattningar inom 
tillverkning, kvalitet och Lean inom 
läkemedelsföretag.

Anna Lena Lindström
affärsområde Vård & apotek 
Född 1951. Kemist, Farmacevt.  
Anna Lena har haft ledande befatt- 
ningar inom FoU, formulerings- och 
farmacevtisk utveckling inom läke- 
medelsföretag.

Eva Sjökvist Saers
VD
Född 1962. Apotekare, doktor i  
farmaceutisk vetenskap. eva har 
tidigare varit ansvarig för Apotekets 
dosverksamhet och arbetat i ledande 
befattningar inom forskning och 
utveckling i läkemedelsföretag.

Ledning

Pia Åkerström 
finans
Född 1953. Civilekonom.  
Pia har arbetat som revisor och  
divisionscontroller samt haft  
ekonomichefstjänster inom ett  
flertal branscher. 

Michael brobjer
affärsområde life science/marknad 
Född 1960. Civilingenjör i Kemiteknik. 
Michael har arbetat med läkemedels- 
utveckling och inom marknad, 
försäljning och affärsutveckling 
på läkemedelsföretag.

APL har en ny organisation från 15 mars 2013. den nya matrisorganisationen  
innebär en tydlig ansvarsfördelning mellan den affärsdrivande verksamheten,  
i form av affärsområden, och de producerande leveransenheterna med en  
ny ekonomisk styrmodell. Till företagsledningen är en chef  för enheten  
verksamhetsutveckling & Ledningssystem under rekrytering. 
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johan Hammargren
arbetstagarrepresentant ordinarie
Född 1974. sACo 
Analytisk kemist 
Produktion & Utveckling, stockholm.

ARbETSTAgARREPRESENTANTER

Maria Åhman
arbetstagarrepresentant suppleant 
Född 1969. sACo
Projektledare
Produktion & Utveckling, Umeå.

Astrid Holdt
arbetstagarrepresentant suppleant 
Född 1954. Farmaciförbundet
Laboratorieingenjör
Produktion & Utveckling, stockholm.

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.

Susann Danielsson-Lindberg
arbetstagarrepresentant ordinarie
Född 1961. Farmaciförbundet
Läkemedelstekniker
Produktion & Utveckling, Umeå.

britt Hansson
ledamot
Född 1966. Britt har en lång erfarehet  
från ledande befattningar i bl.a. oKQ8  
koncernen, idag som skandinavisk  
integrations-, iT- och inköpsdirektör. 

johan Assarsson
ordförande
Född 1962. Johan har tidigare varit 
landstingsdirektör, regiondirektör  
och haft flera ledande uppdrag inom 
verksamhetsutveckling och som  
hälso- och sjukvårdsstrateg inom  
flera landsting. Johan har idag  
regeringsuppdrag som utredare.

Styrelse

Wenche Rolfsen
ledamot
Född 1952. Wenche har haft ett flertal 
ledande befattningar inom Pharmacia- 
koncernen samt varit vd för Quintiles 
skandinavien och vice President för 
kliniska studier i europa. Wenche är i 
dag ledamot av ett tiotal styrelser.

gunilla Högbom
ledamot
Född 1958. gunilla har lång erfarenhet 
från olika befattningar i fastighets-
branschen i såväl privata, kommunala 
som statliga verksamheter, som t.ex. 
Locum AB och systembolaget.
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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 2012.

Allmänt om verksamheten
APL är en av europas största tillverkare av extemporeläkeme-
del. APL är en ledande kontraktstillverkare inom Life science i 
skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till 
apotek. Med våra 520 medarbetare och fyra produktionsanlägg-
ningar har APL resurser för utveckling, analys och tillverkning av 
läkemedel.

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (bolaget) huvudsakli-
ga verksamhet är att tillverka och tillhandahålla extemporeläke-
medel och lagerberedningar. Bolaget ska enligt ägaranvisningar 
−  i nära samarbete med specialister och förskrivare (t.ex. läkare, 

tandläkare och veterinärer), myndigheter och andra intressen-
ter utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt 
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, TKR

nyckeltal 2012 2011 2010

nettoomsättning, mkr 723,7 486,1 500,1

rörelseresultat, mkr –13,8 20,1 26,7

resultat efter skatt, mkr –14,4 8,9 18,5

Kassaflöde, mkr –13,8 –11,3 25,1

Bruttovinstmarginal % 8,8 19,3 20,9

soliditet % 36,8 53,6 52,7

räntabilitet på eget kapital % negativ 4,3 9,4

Medelantal anställda 491 448 438

Väsentliga händelser under 2012
APL har under 2012 ökat nettoomsättningen med 237 mkr (49 %) 
till 724 mkr. i detta ingår försäljning av läkemedel till beredningar 
i landstingsaffärerna. Under hösten 2012 har APL genomfört 
en genomlysning av verksamheten med syftet att stärka APLs 
konkurrenskraft. enligt styrelsebeslut i december 2012 genomför 
APL en strukturförändring under början av 2013. en omstruk- 
tureringsreservering på 25,1 mkr redovisas i bokslutet för 2012. 
rörelseresultatet blev –13,8 mkr.

Under 2012 har APL driftsatt beredningsverksamhet på 
sjukhus i västra götalandregionen (vgr) och i stockholms läns 
landsting (sLL) utifrån vunna upphandlingar av tillverknings-
tjänster. Med anledning av den vunna upphandlingen i sLL har 
en helt ny anläggning för steril extempore, inklusive cytostatika, 
tagits i bruk vid APLs anläggning i Kungens Kurva. Under 2012 
rekryterades 90 personer med anledning av landstingsaffärerna.

Försäljningen av extemporeläkemedel inom affärsområde 
vård ökade med över 8 % och tjänsteförsäljningen inom affärs-
område Life science ökade med 9 %.

APL har lanserat en informationsdatabas (AidA) med infor-
mation om extemporeläkemedel under året. AidA innehåller 
information om APLs individanpassade läkemedel, extempore 
och lagerberedningar för patienter med speciella behov. 

ett system för elektroniska beställningar av extemporeläke-
medel med varunummer gick i drift under sommaren. detta 
underlättar beställningar för apoteken och vården.

Nettoomsättning
Under 2012 ökade APLs nettoomsättning med 49 % jämfört med 
2011 och var 723,7 mkr (486,1 mkr). APL har en ökad försäljning 
genom extemporeberedning på sjukhusen i västra götalandsre-
gionen (vgr) och region Halland. i försäljningen till landstingen 
ingår försäljning av de läkemedel som ingår i beredningar samt 
beredningstjänsten. Under perioden ökade försäljningen inom 
affärsområde Life science med 9 % jämfört med samma period 
föregående år. 

Rörelseresultat
rörelseresultatet för perioden januari–december 2012 uppgick 
till –13,8 mkr, vilket var 33,9 mkr lägre jämfört med motsvarande 
period föregående år (20,1 mkr). APL beslutade 2012 att genom-
föra omstruktureringar under början av 2013 med en ny organi-
sation och rationaliseringar. en omstruktureringsreservering på 
25,1 mkr belastar rörelseresultatet.

Under 2012 har APL haft uppstartskostnader med anledning 
av APLs nya landstingsaffärer i vgr, region Halland och sLL.

Resultat efter skatt 2012
resultat efter skatt uppgick till –14,4 mkr (8,9 mkr).
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Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
perioden till –40,7 mkr (4,9) mkr. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till –41,6 (–13,9) mkr. Kassaflödet från 
den finansiella verksamheten uppgick till 68,5 (–2,3) mkr. 

APLs totala kassaflöde under perioden uppgick till –13,8 
(–11,3) mkr och likvida medel uppgick den 31 december 2012 
till 0,0 (13,8) mkr. Utvecklingen av kassaflödet förklaras dels 
av inköp av läkemedel för extemporetillverkning i vgr, region 
Halland och sLL, dels av investeringar för de nya landstings-
affärerna. ersättning för läkemedelen erhålls från landstingen  
vid förbrukning i samband med tillverkning.

Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet
det egna kapitalet uppgick till 188,2 mkr, vilket är 16,3 mkr lägre 
än vid årsskiftet. Förändringen motsvarar periodens förlust 
14,4 mkr minskat med utdelning till ägaren 1,9 mkr. 

soliditeten uppgick till 36,8 (53,6) procent, vilket understiger 
ägarens soliditetmål som uppgår till 50 %. räntabiliteten på eget 
kapital är negativ (4,3 procent) på grund av beslutade omstruk-
tureringar. Ägarens räntabilitetsmål på eget kapital uppgår lång-
siktigt till 12–14 procent. enligt ägaranvisning ska vinstutdelning 
ske på en tredjedel av årets resultat.

Finansnetto uppgick till –5,0 (–5,6) mkr. outnyttjad checkräk-
ningskredit per 31 december uppgick till 79,9 mkr. räntebäran-
de nettoskuld uppgick till 100 mkr och motsvarar lån till förvärv 
av fastigheterna där APL bedriver sin verksamhet. 

VäSENTLIgA RISKER OCH OSäKERHETSFAKTORER
Affärsmässiga risker
den 1 juni 2010 kom en ny lag om extemporeapotek vars syfte är 
att konkurrensutsätta extemporemarknaden. det innebär att fler 
aktörer erbjuder extemporeläkemedel.

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. som en konsekvens av läget på den finan-
siella marknaden har marknaden påverkats under de senaste 
åren. Antalet kliniska prövningar i sverige har minskat dramatiskt 
under de senaste åren.

APL levererar extemporeläkemedel till sveriges samtliga  apo-
tek. ny logistik på apoteksmarknaden är under utveckling genom 
att apoteksaktörer skapar egna lager- och distributionslösningar 
för leveranser av läkemedel och handelsvaror till sina apotek. 
detta kommer troligtvis att medföra ökade distributionskostnader.

ovanstående händelser kan få en väsentlig påverkan på 
omsättning och resultat för APL. nya affärsmöjligheter utvär-

deras och utvecklas kontinuerligt samtidigt som arbetet med 
kostnadskontroll 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.

Tillverkning av extemporeläkemedel enligt uppdrag från 
ägaren utgör 43 % av omsättningen och är tillståndspliktig enligt 
miljöbalken. Produktionsanläggningar finns i Umeå, stockholm, 
göteborg och Malmö. risk för utsläpp till luft, vatten eller mark 
eller genom avfall samt buller finns endast vid oplanerade hän-
delser, och bedöms inte som någon betydande miljöaspekt. inga 
gränsvärden i tillstånden har överskridits under året och APL har 
inte ålagts några miljösanktionsavgifter eller andra föreläggan-
den enligt miljöbalken.

Hållbarhet
information om hållbarhet redovisas i årsredovisningen från sid 
10 och gri, nivå C+ från sid 40.

Ersättning till styrelsen
Arvodet till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter 
fastställs av årsstämman. På årsstämman april 2012 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 



22   APL årsredovisning 2012

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 vägle-
dande också för den totala ersättningen till övriga anställda.
För ytterligare information om statens ägarpolicy se regeringens 
hemsida.

styrelsen föreslår att riktlinjerna ska vara oförändrade 2013.
Lön och ersättningar till ledande befattningshavare framgår 

av not 6.

Moderbolaget
nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB 
(APL) uppgick under perioden till 721,4 (483,6) mkr. rörelsere-
sultatet uppgick till –23,4 (13,1) mkr. resultat efter skatt uppgick 
till –20,0 (5,8) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –55,6 
(5,0) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
–26,7 (–13,9) mkr. Kassaflödet från den finansiella verksamheten 
uppgick till 68,5 (–2,3) mkr. Totala kassaflödet under perioden 
uppgick till –13,8 (–11,2) mkr och likvida medel uppgick den 31 
december 2012 till 0,0 (13,8) 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 
 utveckling, risker och säkerhetsfaktorer
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för kon-
cernen är i mycket hög grad också relevanta för moderbolaget.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Ny organisation 15 mars 2013
Under hösten 2012 har APL genomfört en genomlysning av 
verksamheten med syftet att stärka APLs konkurrenskraft. en 
matrisorganisation införs med tydlig ansvarsfördelning mel-
lan affärsdrivande verksamheter i form av affärsområden och 
producerande leveransenheter med en ny ekonomisk styrmodell. 
i samband med organisationsförändringen har bemanningen 
setts över vilket kommer att leda till personalminskningar. en 
omstruktureringsreservering på 25,1 mkr redovisas i bokslutet 
för 2012.

Styrelsens förslag till vinst disposition

till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst 163 617 373 kr

årets förlust –19 962 105 kr

143 655 268 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 143 655 268 kr

totalt 143 655 268 kr
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Resultaträkning koncern

NOT 2012 2011

rörelsens intäkter

nettoomsättning 723 710 486 127

Kostnad för sålda varor 4,6 –660 146 –392 442

bruttoresultat 63 564 93 685

Försäljningskostnader 4,6 –8 169 –7 328

Administrationskostnader 4, 6, 7 –69 282 –66 181

övriga rörelseintäkter 8 397 319

övriga rörelsekostnader 9 –272 –375

rörelseresultat –13 762 20 120

resultat från finansiella poster 10

ränteintäkter 324 475

räntekostnader –5 289 –6 091

resultat före skatt –18 727 14 504

skatt 12 4 291 –5 623

Årets resultat –14 436 8 881

TKR
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Kassaflödesanalys koncern

NOT 2012 2011

Löpande verksamhet

resultat efter finansiella poster –18 727 14 504

Justering poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 4 20 982 18 812

Förändringar i avsättningar 19 25 083 –212

Betald skatt –1 131 –15 687

kassaflödet från den löpande verksamheten före 26 207 17 417

förändring av rörelsekapital

ökning /minskning av varulager –45 706 –9 082

ökning /minskning fordringar –72 436 –1 349

ökning /minskning av kortfristiga skulder 51 258 –2 059

kassaflöde från den löpande verksamhetet –40 677 4 927

investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4 –41 620 –13 944

kassaflöde från investeringsverksamhet –41 620 –13 944

finansieringsverksamhet
Upptagna kortfristiga lån 21 70 393 –

Utdelning –1 941 –2 303

kassaflöde från finansieringsverksamhet 68 452 –2 303

årets kassaflöde –13 845 –11 320

Likvida medel vid årets början 13 845 25 165
Likvida medel vid årets slut 0 13 845

TKR
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balansräkning koncern

NOT 2012-12-31 2011-12-31

tiLLgÅngAr
Anläggningstillgångar
materiella anläggningstillgångar 4
Byggnader och mark 177 591 171 526
Maskiner och inventarier 55 433 40 860
Summa materiella anläggningstillgångar 233 024 212 386

finansiella tillgångar 5
Uppskjuten skattefordran 5 518 –
Andelar i intressebolag 1 1

Summa finansiella tillgångar 5 519 1

Summa anläggningstillgångar 238 543 212 387

omsättningstillgångar
varulager 14 117 672 71 966
Kundfordringar 122 720 69 350

Aktuell skattefordran 8 328 9 229
övriga kortfristiga fordringar 6 069 –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 17 518 4 520
Likvida medel – 13 845
Summa omsättningstillgångar 272 307 168 910

SUmmA tiLLgÅngAr 510 850 381 297

EgEt kAPitAL 16
Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000
Balanserat resultat 192 592 185 652
årets resultat –14 436 8 881

Summa eget kapital 188 156 204 533

Avsättningar

Uppskjuten skatt 18 7 453 8 257

övriga avsättningar 19 25 083 –

Summa avsättningar 32 536 8 257

SkULdEr

Långfristiga skulder
skulder till kreditinstititut 20 100 000 100 000

Summa långfristiga skulder 100 000 100 000

kortfristiga skulder
skulder kreditinstitut, räntebärande 21 70 393 –
Leverantörsskulder 86 156 35 509
övriga kortfristiga skulder 13 669 15 539
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 19 940 17 459

Summa kortfristiga skulder 190 158 68 507

Summa skulder 322 694 176 764

SUmmA EgEt kAPitAL oCH SkULdEr 510 850 381 297

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i kr 2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 200 000 200 000

Ansvarsförbindelser – –

TKR
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Resultaträkning moderbolag

NOT 2012 2011

rörelsens intäkter

nettoomsättning 721 376 483 577

Kostnad för sålda varor 4,6 –668 145 –398 811

bruttoresultat 53 231 84 766

Försäljningskostnader 4,6 –8 169 –7 328

Administrationskostnader 4, 6, 7 –68 556 –64 267

övriga rörelseintäkter 8 397 319

övriga rörelsekostnader 9 –272 –375

rörELSErESULtAt 3 –23 369 13 115

resultat från finansiella poster 10

ränteintäkter 94 3 985

räntekostnader –1 852 –5 333

resultat efter finansiella poster –25 127 11 767

Bokslutsdispositioner 11 –157 –3 515
resultat före skatt –25 284 8 252

skatt 12 5 322 –2 429

Årets resultat –19 962 5 823

TKR



årsredovisning 2012 APL   27

Kassaflödesanalys moderbolag

NOT 2012 2011

Löpande verksamhet

resultat efter finansiella poster –25 127 11 767

Justering poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 4 12 160 11 671

Förändringar i avsättningar 19 25 083 –212

Betald skatt 2 449 –13 503

kassaflödet från den löpande verksamheten före 14 565 9 723

förändring av rörelsekapital

ökning /minskning av varulager –45 706 –9 082

ökning /minskning fordringar –72 198 –1 457

ökning /minskning av kortfristiga skulder 47 775 5 841

kassaflöde från den löpande verksamheten –55 564 5 025

investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4 –26 733 –13 942

kassaflöde från investeringsverksamhet –26 733 –13 942

finansieringsverksamhet

Upptagna kortfristiga lån 21 70 393 –

Utbetald utdelning –1 941 –2 303

kassaflöde från finansieringsverksamhet 68 452 –2 303

årets kassaflöde –13 845 –11 220

Likvida medel vid årets början 13 845 25 065
Likvida medel vid årets slut 0 13 845

TKR
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balansräkning moderbolag

NOT 2012-12-31 2011-12-31

tiLLgÅngAr

Anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar 4

Maskiner och inventarier 55 433 40 860

Summa materiella tillgångar 55 433 40 860

finansiella tillgångar 5

Aktier i koncernbolag 79 897 79 897

Uppskjuten skattefordran 5 518 –

Aktier/andelar i intresseföretag 1 1

Summa finansiella tillgångar 85 416 79 898

Summa anläggningstillgångar 140 849 120 758

omsättningstillgångar

varulager 14 117 672 71 966

Kundfordringar 122 466 69 037

Aktuell skattefordran 6 356 9 001

övriga kortfristiga fordringar 5 771 –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 17 518 4 520

Likvida medel – 13 845

Summa omsättningstillgångar 269 783 168 369

SUmmA tiLLgÅngAr 410 632 289 127

TKR
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NOT 2012-12-31 2011-12-31

EgEt kAPitAL 16

bundet eget kapital

Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000

Summa bundet kapital 10 000 10 000

fritt eget kapital

Balanserat resultat 163 617 159 735

årets resultat –19 962 5 823

Summa fritt eget kapital 143 655 165 558

Summa eget kapital 153 655 175 558

obeskattade reserver 17 27 889 27 732

Avsättningar

övriga avsättningar 19 25 083

Summa avsättningar 25 083 –

SkULdEr

kortfristiga skulder

skulder kreditinstitut, räntebärande 21 70 393 –

Leverantörsskulder 84 279 34 722

skulder koncernföretag 16 720 19 286

övriga kortfristiga skulder 13 207 15 104

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 19 406 16 725

Summa kortfristiga skulder 204 005 85 837

Summa skulder 256 977 113 569

SUmmA EgEt kAPitAL oCH SkULdEr 410 632 289 127

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i kr 2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter – –

Ansvarsförbindelser 

Borgensåttagande åt dotterbolag 100 000 100 000

TKR
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Koncernredovisningen för perioden januari-december 2012 har 
upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande 
av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och 
uttalanden från bokföringsnämnden. Moderbolaget följer koncer-
nens redovisningsprinciper om inget annat framgår nedan.

enligt regeringens riktlinjer från 29 november 2007 för extern 
rapportering för företag med statligt ägande ska iFrs (interna-
tional 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.

Förutsättningar vid upprättande av koncernens finansiella 
rapporter
Moderbolaget och dotterbolagets funktionella valuta är svenska 
kronor, som också är rapporteringsvalutan för såväl moderbo-
laget och koncernen. samtliga belopp som anges är om inget 
annat anges, avrundade till närmast tusentals kronor. Koncern-
redovisningen är upprättad enligt förvärvsvärdesmetoden.

de viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när den-
na koncernredovisning upprättas anges nedan. Moderbolaget 
följer koncernens redovisningsprinciper om inget annat framgår 
nedan.

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 
kundförluster bokförs som en kostnad.

Pensioner
APL tillämpar iTP-planen genom försäkring i Alecta från och  
med bolagisering av APL 2008. Löpande premiebetalningar till 
Alecta redovisas som pensionskostnad. Pensioner intjänade  
före bola giseringen är tryggade i Apotekets Pensionsstiftelse.  
För vd:s pensionsvillkor, se not 6.

Noter till de finansiella rapporterna

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Byggnader och mark innefattar huvudsakligen produktionsan-
läggningar. Byggnader redovisas till anskaffningsvärde, minskat 
med avskrivningar enligt plan som gjorts därefter. Mark redovi-
sas till anskaffningsvärdet. övriga materiella tillgångar tas upp 
till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. i anskaff-
ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. 

Avskrivningsprinciper
inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra till-
gångar, fördelas på deras anskaffningsvärde ner till beräknade 
restvärdet. Avskrivningar görs linjärt enligt plan över den beräk-
nade nyttjandeperioden enligt följande:
• Byggnader 20–25 år
• Maskiner 5–10 år
• Laboratorieutrustning 5 år
• inventarier och installationer 3–5 år

Leasing
operationella leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingpe-
rioden. APLs operationella leasingavgifter avser i huvudsak hyra 
av fyra produktionsanläggningar. Produktionsanläggningarna 
hyrs av dotterbolaget APL Fastigheter AB. dessa redovisas som 
nyttjanderättsavtal (hyresavtal) i enlighet med BFnAr 2000:4.

Varulager
varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med an-
vändning av först in-, först ut-metoden (FiFU).

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

Likvida medel
i likvida medel ingår tillgodohavanden på bankkonton.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt 
den valutakurs som gäller på transaktionsdagen. valutakursvins-
ter och förluster som uppkommer vid betalning av sådana trans-
aktioner och vid omräkningar av tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.

 ALLMäN INFORMATION

 REDOVISNINgSPRINCIPER

NOT 1

NOT 2

Koncernen består av moderbolaget och APL Fastigheter AB,  
som är ett helägt dotterbolag till APL. APL ägs direkt av 
svenska staten och har socialdeparatementet som huvud-
man. 
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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 nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med 
stor säkerhet kommer att fastställas.

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

SEgMENTSREDOVISNINg MODERbOLAgET 
Extemporeverksamhet Övrig verksamhet Totalt

2012 2011 2012 2011 2012 2011

moderbolagets resultaträkning

rörelsens intäkter 307 341 326 766 414 432 157 130 721 773 483 896

rörelsens kostnader –325 873 –332 658 –419 269 –138 083 –745 142 –470 741

rörelseresultat –18 532 –5 892 –4 837 19 047 –23 369 13 155

NOT 3

MATERIELLA  ANLäggNINgSTILLgÅNgAR
Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

ingående anskaffningsvärden 186 044 186 044 – –

årets anskaffningar 14 887 – – –

Försäljning/utrangeringar – – – –

200 931 186 044 – –

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

ingående avskrivningar –14 518 –7 378

Försäljning/utrangeringar – –

årets avskrivning –8 822 –7 140 – –

–23 340 –14 518 – –

redovisat värde vid årets slut 177 591 171 526 – –

maskiner och inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden

ingående anskaffningsvärden 308 652 294 710 308 652 294 710

årets anskaffningar 26 733 13 942 26 733 13 942

Försäljning/utrangeringar – – – –

335 385 308 652 335 385 308 652

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

ingående avskrivningar –267 792 –256 121 –267 792 –256 121

Försäljning/utrangeringar – – – –

årets avskrivning –12 160 –11 671 –12 160 –11 671

–279 952 –267 792 –279 952 –267 792

redovisat värde vid årets slut 55 433 40 860 55 433 40 860

NOT 4

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader, som uppkommer mellan 
det skattemässiga 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.

resultaträkningen för respektive verksamhet inkluderar både totala direkta och indirekta kostnader, som fördelats via en Activity Based Cost 
(ABC)-modell.



32   APL årsredovisning 2012

noTer

FORTS.

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

           Koncern             Moderbolag

2012 2011 2012 2011

Kostnad för såld vara –19 865 –18 062 –11 043 –10 921

Försäljningskostnader – – – –

Administrationskostnader –1 117 –750 –1 117 –750

Summa –20 982 –18 812 –12 160 –11 671

ERSäTTNINgAR TILL ANSTäLLDA OCH ÖVRIgA ERSäTTNINgAR OCH ARVODEN

           Koncern             Moderbolag

2012 2011 2012 2011

Medelantalet anställda 491 448 291 448

varav män 24% 25% 24% 25%

Löner, andra ersättningar 

Löner och ersättningar –182 560 –159 271 –182 560 –159 271

(tantiem och dylikt) (–) (–) (–) (–)

sociala kostnader –79 778 –69 556 –79 778 –69 556

(varav pensionskostnader) (–18 163) (–15 324) (–18 163) (–15 324)

Summa –262 338 –228 827 –262 338 –228 827

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut den 19 april 2012

FINANSIELLA TILLgÅNgAR

           Koncern             Moderbolag

2012 2011 2012 2011

Aktier i koncernbolag – – 79 897 79 897

Uppskjuten skattefordran 1) 5 518 – 5 518 –

Aktier/andelar i intressebolag 1 1 1 1

redovisat värde vid årets slut 5 519 1 85 416 79 898

1) Uppskjuten skattefordran avseende avsättningar för omstruktureringsreserv

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

2012 2011

Bolag org.nr Antal Andel i %

APL Fastigheter AB, stockholm 556773-4735 100 000 100% 79 897 79 897

NOT 5

NOT 6

NOT 4
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FORTS.

2012 2011

Ersättningar och förmåner till  
ledande befattningshavare Lön

övriga  
förmåner totalt

Pensions-  
kostnad Lön

övriga  
förmåner totalt

Pensions-  
kostnad

eva sjökvist saers, vd –2 013 –86 –2 099 –557 –1 814 –92 –1 906 –621

Pia åkerström, CFo –1 039 –6 –1 045 –394 –992 –7 –999 –401

Michael Brobjer, Chef  Marknad & Affärsutveckling –936 –83 –1 019 –192 –921 –7 –928 –170

Anna-Lena Lindström,  
Chef  Farmaci Centrallaboratorium –953 –82 –1 035 –387 –936 –30 –966 –370

åsa Falk, Chef  varuförsörjning 1) –916 –111 –1 027 –280 –190 –1 –191 –

Kia Frenssen, Chef  extempore 2) –957 –54 –1 011 –283 –210 –2 –212 –69

Jan Fernlund, Chef  Produktion stockholm/Umeå –958 –84 –1 042 –359 –939 –84 –1 023 –348

Lars granlund, Chef  Produktion Malmö/göteborg –966 –112 –1 078 –363 –945 –113 –1 058 –347

Christer Jonsson, Chef  Hr 3) –535 –4 –539 –119 – – – –

stefan Fröberg, Chef  varuförsörjning 4) – – – – –589 –62 –651 –150

Helene Fehrm, Chef  extempore 5) – – – – –499 –42 –541 –122

totalt –9 273 –622 –9 895 –2 934 –8 035 –440 –8 475 –2 598

1) Anställdes 2011-10-15 
2) Anställdes 2011-10-10 
3) Anställdes 2012-04-25 
4) Anställning upphörde 2011-06-30 
5) Anställningen upphörde 2011-07-31 

Styrelsearvode

2012 2011

stefan Carlsson, ordförande 1) –63 –188

Johan Assarsson, ordförande 2) –220 –98

Britt Hansson, styrelseledamot 3) –65 –

gunilla Högbom, styrelseledamot –130 –98

Wenche rolfsen, styrelseledamot –130 –98

eugen steiner, styrelseledamot –130 –98

susann danielsson-Lindberg, arbetstagarrepresentant 4), 5) –6 –

göran Hammarström, arbetstagarrepresentat 6) – –9

Johan Hammargren, arbetstagarrepresentant 4), 7) –21 –14

Maria åhman, arbetstagarrepresentant suppleant 4) – –

Astrid Holdt, arbetstagarrepresentant suppleant 4) –14 –5

totalt –778 –605

1) Avgick 13 december 2011
2) vald till ordförande vid extra bolagsstämma den 18 januari 2012
3) vald vid årsstämman 19 april 2012
4)  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.
5) ordinarie arbetstagarrepresentant 2012-05-03
6) slutade 30 maj 2011
7) ordinarie arbetstagarrepresentant 2011-05-03

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 % av lönen i pension. övriga ledande befattnings-
havare har pension enligt villkoren för iTP-planen.

Uppsägningstid
en ömsesidig uppsägning om sex månader gäller för vd och övriga ledande 
befattningshavare, förutom Kia Frenssen, åsa Falk och Christer Jonsson som 
har ömsesidig uppsägning om tre månader.

övriga villkor
vid uppsägning från arbetagivaren utgår avgångsvederlag på arton månader 
till vd, avräkningsbar mot ny inkomst. 

För övriga ledande befattningshavare utgår avgångsvederlag på tolv måna-
der, avräkningsbar mot ny inkomst, med undantag för Kia Frenssen, åsa Falk 
och Christer Jonsson som är i enlighet med branschavtal Apotek.

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.

NOT 6
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ARVODE OCH KOSTNADSERSäTTNINg TILL REVISORER

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

ernst & young, ersättning  
avser revisionsuppdraget –445 –238 –425 –225
ernst & young, ersättning avser 
hållbarhetsrevision –75 –75 –75 –75

Lekmannarevisor –6 –20 –6 –20

totalt –526 –333 –506 –320

inga arvoden för skatterådgivning och övriga tjänster har utgått  
till revisorerna.

bOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolag

2012 2011

Periodiseringsfond, årets avsättning –157 –3 092
skillnad mellan bokförd avskrivning  
och avskrivning enligt plan – –423

totalt –157 –3 515

INKÖP OCH FÖRSäLjNINg MELLAN KONCERNFÖRETAg

2012 2011

Andel av årets totala inköp som skett  
från andra företag inom koncernen 7% 6%
Andel av årets totala försäljning som  
skett till andra företag inom koncernen 4% 6%

ÖVRIgA RÖRELSEINTäKTER
Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

valutakursvinst av rörelse 397 319 397 319

övrigt – – – –

totalt 397 319 397 319

ÖVRIgA RÖRELSEKOSTNADER

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

valutakursförlust av rörelse –272 –375 –272 –375

övrigt – – – –
totalt –272 –375 –272 –375

FINANSIELLA POSTER

Koncern Moderbolag

ränteintäkter 2012 2011 2012 2011

ränteintäkter kreditinstitut 283 455 53 209

ränteintäkter koncernbolag – – – 3 756

övriga ränteintäkter 41 20 41 20

totalt 324 475 94 3 985

räntekostnader

räntekostnader kreditinstitut –4 467 –4 834 –1 046 –4 077

övriga räntekostnader –822 –1 257 –806 –1 256

totalt –5 289 –6 091 –1 852 –5 333

INKOMSTSKATT

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt avseende 
 innevarande år –1 990 –3 199 –155 –2 439
Aktuell skatt avseende  
tidigare år –41 –1 247 –41 10

Uppskjuten skatteintäkt 5 518 – 5 518 –
Uppskjuten skatt, effekt av 
ändrad skattesats 1 350 – – –

övrig uppskjuten skatt –546 –1 177 – –

4 291 –5 623 5 322 –2 429

VARULAgER

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

råvaror och förnödenheter 88 795 46 299 88 795 46 299

varor under tillverkning 2 187 1 469 2 187 1 469
Färdiga varor till anskaffnings-
värde 26 690 24 198 26 690 24 198

totalt 117 672 71 966 117 672 71 966

FÖRUTbETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTäKTER

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

Periodiserade intäkter 12 391 – 12 391 –

Periodiserade kostnader 4 616 3 897 4 616 3 897

övriga poster 511 623 511 623

totalt 17 518 4 520 17 518 4 520

NOT 7

NOT 8

NOT 9

NOT 13

NOT 14

NOT 15

NOT 10

NOT 11

NOT 12
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EgET KAPITAL 

koncern Aktiekapital
balanserat 

resultat Årets resultat
Summa eget 

kapital

ingående balans 10 000 194 533 204 533

Utdelning till moderbolagets aktieägare –1 941 –1 941

årets resultat –14 436 –14 436

Utgående balans 31/12 2012 10 000 192 592 –14 436 188 156

moderbolag Aktiekapital
balanserat 

resultat Årets resultat
Summa eget 

kapital

ingående balans 10 000 165 558 175 558

Utdelning till moderbolagets aktieägare –1 941 –1 941

årets resultat –19 962 –19 962

Utgående balans 31/12 2012 10 000 163 617 –19 962 153 655

NOT 16

ObESKATTADE RESERVER

Moderbolag

2012 2011

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 6 755 6 755

Periodiseringsfond taxering 2009 4 318 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 –

totalt 27 889 27 732

ÖVRIgA AVSäTTNINgAR

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

vid årets början – 212 – 212

Tillkommande avsättningar 1) 25 083 – 25 083 –

Utnyttjat under räkenskapsåret – –212 – –212

vid årets slut 25 083 0 25 083 0

1)  APL genomför en strukturförändring under början av 2013. Arbetet initierades 2012 
och en omstruktureringsreserv avseende personalrelaterade kostnader redovisas i 
bokslutet för 2012.

LÅNgFRISTIgA SKULDER

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

Lån kreditinstitut,  
amorteringsfritt 100 000 100 000 – –

100 000 100 000 – –

SKULDER KREDITINSTITUT, RäNTEbäRANDE

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

nordea 1) 70 393 – 70 393 –

70 393 – 70 393 –

1)  Beviljad checkkredit uppgår till 150 mkr

UPPSKjUTEN SKATT

Koncern

2012 2011

Uppskjuten skatt avseende  
obeskattade reserver 7 453 8 257

7 453 8 257

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTbETALDA INTäKTER

Koncern Moderbolag

2012 2011 2012 2011

Personalrelaterade skulder 17 006 13 625 17 006 13 625

Förutbetalda intäkter 34 34 – –

övriga upplupna kostnader 2 900 3 800 2 400 3 100

19 940 17 459 19 406 16 725

NOT 19

NOT 20

NOT 21NOT 18

NOT 22

NOT 17

noTer
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Årsredovisningens 
 undertecknande
Undertecknande försäkrar att Koncern- och årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpan-
de 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 24 april 2013. 

  stockholm 26 mars 2013

 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 2013

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 2012. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
i detta dokument på sidorna 20–36.

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 revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. vid denna riskbedömning beaktar re-
visorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgär-
der som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. en revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen 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 2012 
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 2012.

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 2013
ernst & young AB

åsa Lundvall
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) är ett svenskt publikt 
aktiebolag med säte i stockholm. svenska staten äger samtliga 
aktier i APL och ägandet utövas av socialdepartementet.

Bolagsstyrning
Till grund för APLs bolagsstyrning ligger tillämplig svensk rätt, 
statens ägarpolicy, bolagsordning samt de ägaranvisningar 
som ägaren beslutar om. Ägarpolicyn omfattar även riktlinjer för 
 extern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för ledan-
de 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 Kodens föreskrifter 2012
Kodregel:
1.  Koden: styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som består av 

minst tre ledamöter. 
Avvikelse: styrelsen har beslutat att inte inrätta något 
 revisionsutskott. 
Förklaring: ett revisionsutskotts uppgifter bedöms kunna 
 fullgöras av styrelsen som helhet.

2.  Koden: styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott. 
Avvikelse: styrelsen har beslutat att inte inrätta något 
 ersättningsutskott. 
Förklaring: ett ersättningsutskotts arbetsuppgifter bedöms 
kunna fullgöras av styrelsen som helhet.

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 19 april 2012 varvid styrelsen 
omvaldes, beslut fattades om bolagsordning samt  reviderade 
ägaranvisningar.  

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

 årsstämman 2013 hålls den 24 april 2013 i stockholm.

Styrelse
styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av 
bolagets angelägenheter som exempelvis koncernens strate-
giska affärsplan, policyfrågor med mera. styrelsen fastställer 
årligen en arbetsordning för sitt eget arbete. styrelsen fastställer 
en skriftlig instruktion som reglerar ansvarsfördelning mellan 
styrelse och vd samt vilken information som ska rapporteras till 
styrelsen.

nomineringsförfarande
Styrelsens sammansättning
styrelsen har under 2012 bestått av fem ledamöter som utses 
av bolagsstämman samt två ledamöter och två suppleanter som 
utses av arbetstagarorganisationerna. vid årsstämman omval-
des styrelseledamöterna Johan Assarsson, gunilla Högbom, 
Wenche rolfsen och eugen steiner samt nyval av styrelseleda-
mot Britt Hansson. stämman valde Johan Assarsson till styrel-
sens ordförande.

styrelsens ledamöter presenteras närmare på sidan 19. 
 Arvoden till styrelsens ledamöter 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.

bolagsstyrningsrapport
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Styrelsens arbete 2012
styrelsen höll sammanlagt 10 möten under 2012, varav ett konsti-
tuerande, sju ordinarie och två per capsulam.

styrelsen behandlade bland annat följande frågor:
• Bokslutskommuniké
• årsredovisning
• delårsrapporter för respektive kvartal
• strategisk affärsplan och budget
• Ägarens uppdrag och bolagsfrågor

Ersättnings- och revisionsutskott
styrelsen har beslutat att inte inrätta ersättnings- och revisions-
utskott.

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 2013. 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 varannan vecka med uppehåll för juli månad, för att 
driva och följa upp verksamheten. Uppföljning av verksamheten 
sker bland annat genom månatliga ekonomiska rapporter och 
kvartalsvisa uppföljningar.

Ledningen bestod vid utgången av 2012 av åtta medlemmar 
varav 5 kvinnor och 3 män. en ny organisation gäller från 15 mars  
2013.

Ledningen presenteras närmare på sidan 18.

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 ledan-
de befattningshavare i företag med statligt ägande som är be-
slutade av regeringen den 20 april 2009. styrelsen beslutar om 
anställning av och anställningsvillkor för verkställande direktören. 
Koncernledning anställs av verkställande direktören efter samråd 
med styrelsen.

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 en affärsplan 
som fastställs av styrelsen.

Rapport om intern kontroll avseende den  
finansiella rapporteringen
styrelsens ansvar är att tillse att APLs organisation är utformad 
så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. det 
innebär att APL ska ha en process som strävar efter att uppnå 
en tillförlitlig finansiell rapportering, ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

de värderingar som styr bolaget finns i ett antal policyer som 
beskriver APLs förhållningssätt. Utöver policyer finns även rikt-
linjer och instruktioner som ger närmare vägledning till bolagets 
medarbetare. dessa publiceras på bolagets intranät som alla 
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 ekonomifunktion vilket innebär att 
många kontrollaktiviteter utförs på central nivå. exempel på så-
dana kontroller är kontoavstämningar, värdering av resultat- och 
balansposter samt finansiell uppföljning. varje månad analyseras 
det ekonomiska resultatet samt operativa nyckeltal. Uppföljning-
en görs på ett standardiserat och strukturerat sätt för alla enheter 
inom företaget. 

Koncernledningen har uppföljning kvartalsvis av resultat i 
styrkortet och utvärdering att det integrerade ledningssystemet 
för kvalitet, miljö och hållbar utveckling samt ekonomi, iT, brand 
och säkerhet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

styrelsen utvärderar årligen hur väl den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen har fungerat. 
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Arbetet för hållbar utveckling bygger på APLs vision och kärn-
värden. Hållbarhetsfrågorna är integrerade i den strategiska 
planen och verksamhetsstyrningen. Baserat på analyser av 
hållbarhetsaspekter samt på policyer, ledningssystemet och in-
tressentdialoger fastställer företagsledningen mål för områdena 
miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Målen konkretiseras sedan i 
detaljerade handlingsplaner för de närmaste åren.

nuvarande mål och handlingsplaner fastställdes under 2012 
och gäller för perioden 2013–2015. 

Miljöaspekter och medarbetarfrågor står i fokus och styrs i 
hög grad av ledningssystemet som är certifierat enligt standar-
derna iso 14001 (miljö), oHsAs 18001 (arbetsmiljö) och iso 
13485 (medicintekniska produkter). Att arbeta med lednings-
system ska vara lärande och resultera i ständiga förbättringar, 
och arbetet följer principen Planera – Genomföra – Följa upp – 
Förbättra. 

internrevisioner och löpande avvikelsehantering ger värdefull 
information om brister och förbättringsområden, och om vad som 
fungerar väl. Under våren 2012 har interna revisionsteam ska-
pats vid APLs enheter. Miljöchefen är ansvarig och har tillsam-
mans med teamet till uppgift att inspektera verksamheten enligt 
de aktuella iso-standarderna.

Under september 2012 genomfördes en extern uppföljnings-
revision av ledningssystemet vilken resulterade i en rekommen-
dation om fortsatt certifiering enligt dessa standarder.

För att ytterligare engagera medarbetarna och sätta ökat 
fokus på ständiga förbättringar, små som stora, i det dagliga 
arbetet sjösattes under 2009 det interna programmet Lean 
green som ett komplement till ledningssystemet. syftet är att 
höja medvetenheten om onödig resursanvändning, för att på så 
vis ytterligare minska miljöpåverkan och öka effektiviteten i pro-
cesserna. Lean green är också ett verktyg för att öka kundnyttan 
eftersom effektiva processer bidrar till leveranser i rätt tid, till rätt 
kvalitet och till rätt pris för kunden. 

Lokala hållbarhetskommittéer
Under året genomfördes effektiviseringen av APLs lokala hållbar-
hetskommittéer som har till uppgift att driva hållbarhetsarbetet 
vid varje produktionsanläggning. det handlar om ett systematiskt 
arbete med frågor om miljö, arbetsmiljö, brand och säkerhet och 
utgångspunkten är efterlevnad av lagar och andra krav, övervak-
ning, mätning och egenkontroll. i hållbarhetskommittéerna ingår 
platschef, miljökoordinator, anläggningschef  och skyddsombud.   

Om hållbarhetsredovisningen 2012
För andra året redovisas APLs hållbarhetsarbete enligt global 
reporting initiatives (gri) riktlinjer, gri g3. redovisningens 
innehåll speglar verksamhetens mest betydande hållbarhets-
aspekter och det ansvar som APL tar inom ramen för dessa.

Hållbarhetsredovisningen ingår i årsredovisningen och på 
sidorna 41–42 finns en innehållsförteckning som visar var infor-
mationen finns.

Innehåll och avgränsningar
Hållbarhetsredovisningen omfattar kalenderåret 2012 och redo-
visas enligt gri en gång om året. redovisning sker på nivå C+ 
och är granskad av tredje part. se revisorernas bestyrkanderap-
port på sidan 44.

APLs verksamhet bedrivs i sverige. Huvudkontoret ligger i 
Kungens Kurva, stockholm och produktionsanläggningar finns i 
stockholm, Umeå, göteborg och Malmö. därtill de extempore-
apotek som APL etablerat under året vid sjukhusen i Uddevalla, 
Borås, varberg, skövde, varberg, samt vid Karolinska Univer-
sitetssjukhuset i solna, sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
östra sjukhuset i göteborg.  

Miljöindikatorerna omfattar inte verksamhet i lokaler som 
dotterbolaget APL Fastigheter AB hyr ut till externa hyresgäster. 
ej heller de landstingsfastigheter där APLs extemporeapotek hyr 
lokaler ingår.  

indikatorerna om arbetsförhållanden och arbetsvillkor omfat-
tar APLs anställda men inte konsulter och inhyrd personal.

Även urvalet av resultatindikatorer, totalt 18 stycken, speglar 
de mest betydande hållbarhetsaspekterna för APL och APLs 
intressenter. 

Kontaktperson
vid frågor om APLs hållbarhetsarbete och -redovisning, välkom-
men att kontakta Zeljko Tucak, Miljöchef  och ansvarig för hållbar 
utveckling: zeljko.tucak@apl.se

Hållbar styrning

gri-redovisning 2012

APLs PoLiCYEr

APLs policyer skapar samsyn kring de värderingar som väg-
leder mot bolagets vision och mål. de koncernövergripande 
policydokumenten omfattar följande områden:

• Kvalitet
• Miljö
• etik
• Personal
• Jämställdhet

• säkerhet
• ekonomi och finans
• sortiment
• varumärke
• Kommunikation
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gri-redovisning 2012 

INDIKATOR LäSHäNVISNINg KOMMENTAR
REDOVISNINgS-
gRAD

1. Strategi och analys

1.1 Uttalande från vd om betydelsen av hållbarhet för verksamheten och 
dess strategier

2 ●

2. organisationsprofil 

2.1 organisationens namn omslag ●
2.2 viktigaste varumärken, produkter och tjänster 1, 6–9, 20 ●

2.3 organisationsstruktur 30 verksamheten är orga-
niserad i affärsområden 
och leveransenheter

●

2.4 Huvudkontorets säte 38, 40 ●
2.5 Länder som organisationen har verksamhet i 40 ●
2.6 Ägarstruktur och företagsform 38 ●
2.7 Marknader som organisationen är verksam på 1, 20 ●
2.8 organisationens storlek 1, 25 ●
2.9  Betydande förändringar under redovisningsperioden vad gäller  

storlek, struktur eller ägande
inga betydande  
förändringar under 2012

●

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden inga hållbarhetsutmär-
kelser eller priser under 
2012

●

3. information om redovisningen
3.1 redovisningsperiod 40 ●
3.2 datum för publicering av senaste redovisningen en gri-redovisning  

integrerad i årsredovis-
ningen för 2011 public-
erades i mars 2012

●

3.3 redovisningscykel gri-redovisning sker en 
gång om året

●

3.4 Kontaktperson för frågor om redovisningen 40 ●
3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll 10, 40 ●
3.6 redovisningens omfattning 40 ●
3.7 eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning 40 ●
3.8 Princip för redovisning av joint ventures, dotterbolag eller andra  

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

40 ●

3.10 Förklaring till förändringar av information i tidigare redovisningar 40 ●

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

10, 40 ●

3.12 innehållsförteckning enligt gri 41–42 ●

3.13 Policy och tillämpning gällande extern granskning av redovisningen 40, 44 ●

4. Styrning, åtagande och intressentrelationer

4.1 struktur för bolagsstyrning 38–39 ●
4.2 styrelseordförandes roll i organisationen (huruvida ordförande även 

är vd)
18–19 ●

4.3 Antal oberoende och/eller ej verkställande styrelseledamöter 19, 38 ●
4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att ge rekommendationer  

eller vägledning till styrelse och företagsledning
10, 15–17, 38 ●

4.14 organisationens intressenter 10 ●
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter 10 ●
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resultatindikatorer

Ekonomisk påverkan

eC1. skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, 
rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra samhälls-
investeringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och  
den offentliga sektorn (K)

20–23, 26, 32–33 ●

miljöpåverkan
en4. indirekt energianvändning per primär energikälla (K) 12, 43 ●
en5. Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsför-

bättringar (T)
12, 43 ●

en16. Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (K) 12–13, 43 ●
en22. Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod (K) 12, 43 ●
en23. Totalt antal och volym av väsentligt spill (K) inga betydande spill 

av kemikalier, oljor eller 
bränslen har förekommit 
under 2012.

●

en29. väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter, varor och 
material, inklusive medarbetarnas resor

13 ●

Sociala aspekter – Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

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

43 ●

LA4. Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal (K) 43 ●
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)

40 ●

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

43 ●

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

15 ●

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

18–19 ●

Sociala aspekter – mänskliga rättigheter

Hr2. Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som  
granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt  
vidtagna åtgärder (K)

16 ●

Hr4. Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder (K) 15 ●

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 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 2012.

●

Sociala aspekter – Produktansvar

Pr9. Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler  
gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och 
tjänster (K)

inga böter har ålagts 
APL under 2012.

●

k = Kärnindikator, t = Tilläggsindikator

● = Fullt redovisad, ◐= delvis redovisad
  

INDIKATOR LäSHäNVISNINg KOMMENTAR
REDOVISNINgS-
gRAD

gri-redovisning 2012
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gri-redovisning 2012 

miLjödAtA 2012 2011 2010

InDIreKt energIanVänDnIng (gj)

el; förnybara energikällor 39 306 41 753 43 909

Fjärrvärme; förnybara och ej förnybara energikällor 17 313 16 741 23 460

InDIreKta Utsläpp aV KolDIoXID (ton)

Fjärrvärme från ej förnybara energikällor 328,9 1 274,2 1 491,4 1

aVfall (ton)

FArLigT AvFALL 30,11 31,93 32,02

Läkemedelsavfall (förbränning) 13,21 16,48 20,34

övrigt farligt avfall (efterbehandling) 16,90 15,45 11,68

oFArLigT AvFALL 244,22 214,30 300,24

återanvändning 0,03 0,04 0,14

återvinning 101,28 87,54 44,98

Förbränning 142,90 126,72 144,85

deponi 00 0,01 110,28

totalt aVfall 274,02 246,23 332,26
1 inkluderar ej utsläpp från transporter och tjänsteresor.

mEdArbEtArdAtA 2012 2011 2010

Totalt antal medarbetare 546 482 462

anställnIngsform (antal)

Tillsvidareanställda 499 435 426

visstidsanställda 47 47 36

Andel som omfattas av kollektivavtal (%) 99,8 99,8 99,8

förDelnIng Kön oCh ålDersgrUpper (antal)

Män 124 113 111

Kvinnor 422 369 337

Medarbetare under 30 år 26 25 30

Medarbetare 30-50 år 286 243 236

Medarbetare över 50 år 234 169 182

arbetsmIljöaVVIKelser oCh anmälDa  
arbetssKaDor (antal)

Kritiska 9 1 5

Allvarliga 50 49 31

noteringar 59 68 33

Totalt 118 118 69

varav anmälda arbetsskador 13 9 4

skadekvot; totalt antal skador i förhållande till totalt antal 
 arbetande timmar per 100 anställd 3,4 2,3 0,9
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bestyrkanderapport 
Revisors rapport över översiktlig granskning av Apotek 
 Produktion & Laboratorier Ab:s hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Apotek Produktion & Laboratorier AB:s hållbar-
hetsredovisning

Inledning
vi har fått i uppdrag av styrelsen i Apotek Produktion & Labora-
torier AB att översiktligt granska innehållet i Apotek Produktion & 
Laboratorier AB:s hållbarhetsredovisning för år 2012. det är sty-
relsen och företagsledningen som har ansvaret för det löpande 
arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar 
utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsre-
dovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier. vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår 
översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med revr 6  
Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av Far. en 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbar-
hetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder. en översiktlig gransk-
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
iAAsB:s 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 re-
vision utförts. den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har.

de kriterier som vår granskning baseras på är de delar av 
Sustainability Reporting Guidelines G3, utgiven av The global 
reporting initiative (gri), som är tillämpliga för hållbarhetsredo-
visningen, samt de redovisnings- och beräkningsprinciper som 
företaget särskilt tagit fram och angivit. vi anser att dessa kriteri-
er är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.

vår översiktliga granskning omfattar de områden som hänvi-
sas till i gri-index på sid 41–42 och de sidor i hållbarhetsredo-
visningen som hänvisas till i denna innehållsförteckning.

vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av 
väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande:
a.  uppdatering av vår kunskap och förståelse för Apotek Produk-

tion & Laboratorier AB:s organisation och verksamhet,
b.  bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseen-

de intressenternas informationsbehov,
c. bedömning av resultatet av företagets intressentdialog,

d.  intervjuer med ansvariga chefer i syfte att bedöma om den 
kvalitativa och kvantitativa informationen i hållbarhetsredo-
visningen är fullständig, riktig och tillräcklig,

e. tagit del av interna och externa dokument för att bedöma 
om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och 
tillräcklig,

f.  utvärdering av design för de system och processer som 
använts för att inhämta, hantera och validera hållbarhetsinfor-
mation,

g. beräkning av koldioxidutsläpp har inhämtats från tredje part
h. analytisk granskning av rapporterad information,
i. bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende 

gri:s riktlinjer,
j. övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen, 

samt dess format, därvid övervägande av informationens 
inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier, och

k. avstämning av den granskade informationen mot hållbarhets-
informationen i företagets årsredovisning för år 2012.

Vi har inte granskat information som Apotek Produktion & Labo-
ratorier AB redovisar på sin hemsida, www.apl.se.

Slutsats
grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledningen att anse att håll-
barhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med de ovan angivna kriterierna.

stockholm den 26 mars 2013 
ernst & young AB

åsa Lundvall stefan Andersson-Berglund
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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