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Uttalande angående redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella 

förbindelser m.m.  

Med anledning av bestämmelserna i rubricerade lag, nedan kallad Transparenslagen 

alternativt lagen, lämnar Apotek Produktion & Laboratorier AB, org.nr 556758–1805, följande 

uttalande avseende räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.  

Detta uttalande för Apotek Produktion & Laboratorier AB gäller i tillämpliga fall för övriga 

bolag i den koncern i vilken Apotek Produktion & Laboratorier AB är moderbolag. 

Transparenslagen - bakgrund 

Transparenslagen syftar till att ge Europeiska kommissionen insyn i de finansiella 

förbindelserna mellan det allmänna och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska 

verksamhet.  

Öppen redovisning 

Offentliga företag, enligt definition i lagen, ska redovisa sina finansiella förbindelser med det 

allmänna så att det framgår vilka offentliga medel som företaget fått direkt eller indirekt, via 

andra offentliga företag eller finansiella institut, och hur medlen har använts (öppen 

redovisning). 

Från redovisningsskyldigheten undantas bl.a. 

- företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd omfattning kan påverka 
handeln med andra EES-länder,  

- företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
har understigit 40 miljoner euro. 

Separat redovisning 

En särskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) ska för varje räkenskapsår 
upprättas för ett företag som har beviljats exklusiva eller särskilda rättigheter, eller 
anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 106.2 i 
EUF-fördraget och som fått ersättning i någon form för detta, allt under förutsättning att 
företaget även bedriver annan ekonomisk verksamhet. 
 
Lagen innehåller ett antal undantag från skyldigheten att lämna separat redovisning, bl.a. 
motsvarande de ovan nämnda. 
 

Tillämplighet för Apotek Produktion & Laboratorier AB 

Skyldighet att lämna öppen redovisning 

Apotek Produktion & Laboratorier AB ägs till 100 procent av svenska Staten och faller därför 

inom Transparenslagens definition av ett offentligt företag. Apotek Produktion & Laboratorier 

ABs nettoomsättning de senaste 2 åren överstiger 40 miljoner euro, vilket innebär att 

bolaget, och därmed även koncernen, inte är undantaget från kravet på så kallad öppen  
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redovisning enligt § 3 tredje stycket punkt 3 i lagen. Inget av de övriga undantagen från 

kravet på öppen redovisning är tillämpliga för Apotek Produktion & Laboratorier AB.  Apotek 

Produktion & Laboratorier AB omfattas därmed av kravet på öppen redovisning enligt § 3 i 

Transparenslagen. 

Skyldighet att lämna särskild redovisning 

Apotek Produktion & Laboratorier AB har ett samhällsuppdrag att utveckla, tillverka och 

tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar till vården och apoteksmarknadens 

aktörer. Under 2020 bemyndigade riksdagen regeringen att fatta beslut om kapitaltillskott till 

Apotek Produktion & Laboratorier AB på totalt 150 mkr. Apotek Produktion & Laboratorier AB 

omfattas därför av kravet på särskild redovisning enligt § 4 i Transparenslagen.  

 

Öppen redovisning för Apotek Produktion & Laboratorier AB  

Apotek Produktion & Laboratorier AB har ett samhällsuppdrag att utveckla, tillverka och 

tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar till vården och apoteksmarknadens 

aktörer. Apotek Produktion & Laboratorier AB har under räkenskapsåret 2020-01-01—2020-

12-31 erhållit kapitaltillskott om totalt 150 miljoner kronor. Beslut om kapitaltillskott fattades 

av riksdagen och utbetalningen av kapitaltillskottet skedde vid tre tillfällen 2020-02-05 

(75 miljoner kronor), 2020-07-06 (50 miljoner kronor) samt 2020-12-10 (25 miljoner kronor). 

Bakgrunden till beslutet är att befintliga ersättningsnivåer för att tillhandahålla 

extemporeläkemedel och lagerberedningar inte ger kostnadstäckning för samhällsuppdraget. 

Ersättningsnivåerna baseras på en taxa som sätts av Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV). Under året har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 

TLV, reviderat extemporetaxan. Höjningen är dock inte tillräcklig för att ge full 

kostnadstäckning för samhällsuppdraget. Från och med 2021 kommer APL att få en årlig 

statlig ersättning. Ersättningen regleras i förordningen (SFS 2020: 1010). Det innebär att vi 

får en större stabilitet och mer långsiktighet i den finansiella planeringen. 

Erhållet kapitaltillskott har redovisats som ett ovillkorat aktieägartillskott i redovisningen. 

Kapitaltillskottet har uteslutande använts till att täcka underskott i samhällsuppdraget samt 

finansiera investeringar i verksamheten nödvändiga för att bedriva samhällsuppdraget. Totalt 

har samhällsuppdraget behövt tillföras ett tillskott om 179 miljoner kronor för att finansiera 

verksamheten. Tillskottet har skett dels i form av ovan beskrivna kapitaltillskott om 150 

miljoner kronor samt bidrag från övrig verksamhet med 31 miljon kronor.  

Behovet av tillskott till samhällsuppdraget, totalt 179 miljoner kronor, fördelar sig enligt 

följande: negativt kassaflöde från löpande verksamheten av samhällsuppdraget (-37 miljoner 

kronor); investeringar nödvändiga för att bedriva samhällsuppdraget (63 miljoner kronor), 

sänkning av utnyttjandet av checkräkningskrediten (22 miljoner kronor), amortering av lån 

(23 miljoner kr) samt ökad kapitalbindning i rörelsekapitalet (35 miljoner kronor).  
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I Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 redovisas i not 6 en särredovisning av 

samhällsuppdraget för 2020. Av noten framgår att rörelseresultatet (EBIT) för 2020 uppgår till 

-76 mkr. Skillnaden mellan rörelseresultatet och kassaflödet från samhällsuppdraget på -37 

mkr utgörs av ej kassaflödespåverkande poster, främst avskrivningar (39 mkr), justerat för 

ränteutgifter (3 mkr).  

  

I Apotek Produktion & Laboratorier AB:s övriga verksamhet ingår bland annat 

beredningstjänst mot vissa regioner samt kontraktstillverkning åt andra aktörer och samtliga 

transaktioner i den verksamheten sker till marknadsmässiga villkor.  

Under räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 har Apotek Produktion & Laboratorier AB 

erhållit medel i form av kapitaltillskott för att täcka underskott i sitt samhällsuppdrag enligt 

beskrivning ovan. Apotek Produktion & Laboratorier AB har inte erhållit andra medel eller på 

annat sätt gynnats genom finansiella förbindelser som faller under Transparenslagens krav 

på öppen redovisning. 

 

Stockholm den 25 mars 2021 

Apotek Produktion & Laboratorier AB 

 

 

Jan Erneberg   Ulrika Königsson 

Verkställande direktör   CFO 


