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V Ä L K O M M E N !

DET FINNS EN 
första gång för 
allt, och för min 
del är det första 
gången jag som 
vd för Apote-
karsocieteten 

summerar ett helt kalenderår. Ett tillfälle 
att reflektera och utvärdera vad vi uppnått 
och vilka avtryck vi gjort under året. 

Vi fick stort genomslag med vår debatt-
artikel i Dagens Nyheter, där vi samman-
fattade slutsatserna i vårt remissvar till 
utredningen om, och i så fall hur, svensk 
läkemedelslagstiftning kan anpassas för 
att rymma antroposofiska produkter. Vårt 
budskap var enkelt; svenska patienter ska 
kunna lita på att läkemedel är dokumen-
terat effektiva och säkra för sina ändamål. 
Det planerade regeringsbeslutet har skjutits 
fram och ett fortsatt engagemang i frågan är 
viktigt. Här kan vi fortsätta att göra skillnad 
och påverka genom fakta och kunskap.

Inför framtiden är förväntningarna högt 
ställda på läkemedelsområdet. Investe-
ringar i forskning i dag gör att patienter 
får tillgång till nya läkemedel i framtiden. 
Nuläget är bara delvis lovande då investe-
ringar i forskning och utveckling minskar. 
Därför behöver Sverige än fler nya sats-
ningar inom landets styrkeområden.

Ett sådant område är registerforskning 
och uppföljningsstudier där Sverige har en 
unik position. Här finns en stor potential, men 
det kräver ett nationellt krafttag kring struktur 
och datainsamling. Visst har Sverige en ”pole 
position”, men den globala utvecklingen går 
fort. Forskningen blir också allt mer special- 
iserad, samtidigt som vi ser ett ökat behov 
av tvärprofessionellt samarbete.

Det tvärprofessionella arbetet när det  
gäller läkemedelsbehandling behöver också 
förbättras, både när det gäller vårdens över-
gångar och mellan vård och apotek. Det sker 
dessutom en förskjutning mot att allt fler avan-
cerade läkemedelsbehandlingar sker i hemmet. 
Apoteken och dess farmaceuter är då viktiga 
för att bidra till en säker och effektiv läke- 
medelsanvändning.

Även den kontinuerliga kompetensutveck-
lingen på läkemedels- och bioteknikområdet 
behöver säkras. Här har Apotekarsocieteten 
en viktig roll, och vi fortsätter satsningarna 
för att våra utbildningar ska 
täcka framtidens behov.

Jag ser fram emot att fort-
sätta arbeta med dessa viktiga 
frågor och välkomnar befintliga 
och nya medlemmar och samar-
betspartners att delta.

Tillsammans gör vi 
skillnad!

VD OM ÅRET SOM GÅTT OCH FRAMTIDEN:

” Tillsammans 
gör vi skillnad!” 

D FRAMTID
2016 blir ett 
händelserikt år 
med ny apoteks-
utredning, en 
forsknings-
proposition 
och omtag av 
den nationella 
läkemedels-
strategin. Vi ser 
fram emot att 
delta i debatten.
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KARIN MEYER
VD FÖR APOTEKARSOCIETETEN



❉ 

EN IDEELLA FÖRENINGEN
APOTEKARSOCIETETEN

KANSLI, VD, EKONOMI,
KAPITALFÖRVALTNING,

FÖRENINGS- 
SUPPORT

11
KRETSAR

13
SEKTIONER

INTRESSE-
GRUPPER

KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING

V Å R  O R G A N I S A T I O N

En organisation
med bred kunskap

SÅ HÄR ÄR
ORGANISATIONEN

UPPBYGGD:

Apotekarsocieteten är en 
organisation som samlar 
professioner inom hela 
läkemedelsområdet. Vi består 
i dag av moderorganisationen, 
den ideella föreningen 
Apotekarsocieteten, och 
dotterbolaget Läkemedels-
akademin i Stockholm AB.
Den ideella delen består av 13 
vetenskapliga sektioner, 11 lokala 
kretsar och fem tvärvetenskapliga 
intressegrupper. Inom 
Läkemedelsakademin i Stockholm 
AB finns utbildningsenheten 
Läkemedelsakademin, 
webbtidningen 
Läkemedelsvärlden.se 
samt vårt bokförlag.

❉

DOTTERBOLAGET
LÄKEMEDELSAKADEMIN 

I STOCKHOLM ABLÄKEMEDELS- 
VÄRLDEN.SE

KONGRESSER
SEMINARIER

EVENTS

BOKFÖRLAG
LÄKEMEDELS-

AKADEMIN

IDEELLT HJÄRTA
Grunden till 

organisationen 
är det ideella 

engagemanget 
i våra kretsar, 
sektioner och 

grupper.

I dotterbolaget 
ligger Läkemedels-
akademin, vår 
utbildningsenhet. 
Via den ordnar vi 
kurser, symposier och 
den återkommande 
Läkemedels- 
kongressen.

BIBLIOTEK
MUSEUM
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LÄKEMEDEL GÖR NYTTA
Det är viktigt att se läkemedel som en resurs och en investering, 

snarare än som en kostnad. Läkemedel är ett av vårdens 
viktigaste verktyg, åtta av tio läkarbesök resulterar i någon

form av läkemedelsordination. Rätt använda bidrar läkemedel till 
en friskare population och lägre samhällskostnader. 

VI BLIR BÄTTRE TILLSAMMANS
En bra läkemedelsanvändning kräver att professioner 

genom hela vårdkedjan samverkar, från forskning och utveckling 
ända fram till användning. Apoteken och deras farmaceuter

är en självklar del i denna kedja.

LYFT FORSKNINGEN
Ökade FoU-investeringar i Sverige är viktigt. Ytterligare 

satsningar för att stärka grundutbildningarna behövs, liksom 
åtgärder som främjar internationellt forskningssamarbete. 

Vården bör också ha forskning och utveckling av läkemedel som 
ett prioriterat och mätbart uppdrag. 

REGISTER ÄR EN RESURS
Sveriges nationella register har stor potential när det gäller 

forskning och utveckling av nya medicinska behandlingar och bör 
ses som en resurs för vårdutveckling. Det behövs ett helhetsgrepp 

om registren, en gemensam struktur för att samla in data och
en sammanhållande funktion med övergripande ansvar.  

H J Ä R T E F R Å G O R

En organisation
med bred kunskap



O M V Ä R L D E N  2 0 1 5

En av de större förändringarna
under året var ApoEx köp av
Apoteket Hjärtats vård- och 
omsorgsverksamhet som försörjer 
sjuk- och hälsovården med 
läkemedel och farmaceutiska 
tjänster. 

Apoteksbranschens aktörer 
fortsatte att utveckla sina 
e-handels och hälsotjänster och 
lyfta flera frågor inom ramen för 
nationella läkemedelsstrategin, 
inte minst konceptet strukturerade 
läkemedelssamtal. 

Under året meddelade 
regeringen tillsättandet av en 
ny apoteksutredning som ska 
genomföras under 2016. 

APOTEKSMARKNADEN

En ny apoteks- 
utredning tillsätts

Regeringen tillsatte under året Anders Lönnberg
som samordnare för life science-frågor i Sverige, samt en 
expertgrupp vars uppdrag är att förmedla kunskap och 
ge en bild av utvecklingen på life science-området. Detta 
efter att ett flertal utredningar pekat på behovet av stärkt 
forskning och utveckling inom life science.

Forskningen kring antibiotikaresistens och behovet 
av nya antibiotika lyftes fram i flera sammanhang. 
Den tilltagande antibiotikaresistensen jämfördes med 
klimathotet, både vad gäller allvaret i situationen 
och gällande behovet av global kraftsamling och nya 
ekonomiska incitament för att driva fram lösningar och  
nya läkemedel. 

Under året presenterade regeringen också en 
miljardsatsning på proteinforskning och biologiska 
läkemedel. Satsningen görs i samarbete med Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse och AstraZeneca. 

AstraZeneca meddelade att de bygger en ny 
anläggning för biologiska läkemedel i Södertälje.

PD1-HÄMMARNA har svarat upp mot de höga 
förväntningarna och var en av höjdpunkterna 
på 2015 års internationella cancerkongress 
ASCO. De visade bland annat effekt mot spritt 
malignt melanom och lungcancer. I mitten av 
juni blev den första PD1-hämmaren Opdivo 
godkänd i EU mot malignt melanom. 

Under våren godkändes också det första 
läkemedlet i en helt ny klass kolesterol-
sänkande läkemedel, PCSK9-hämmarna, 
i EU. De monoklonala antikropparna är 
betydligt effektivare än statiner, men också 
betydligt dyrare. TLV beslutade i slutet av 
året att inte ta in PCSK9-hämmaren Repatha i 
förmånssystemet. 

Inom EU har dessutom den första antidoten 
mot blodförtunnaren Pradaxa, hjärtläkemedlet 
Entresto och två nya läkemedel mot fetma 
godkänts under 2015.

FORSKNING

Miljardsatsning på
biologiska läkemedel

NYA LÄKEMEDEL

Flera viktiga nya
läkemedel godkänns
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MYNDIGHETER OCH LANDSTING

Höjda krav på  
medicinteknik

3 MARS
Läkemedelsriksdagen gick

av stapeln. Temat för året var 
Osäkerhetens pris – beslut  

på bräcklig grund.

23 MARS
Mathias Uhlén och Johan

Christensson talade i Apotekar-
societetens bibliotek om  

Precision medicine.

17 MAJ
Debattartikeln Släpp inte in antro-
posofiska preparat i läkemedels- 

lagen publicerades i DN och dela-
des 3325 gånger på Facebook.

20 AUGUSTI
Bokförlaget gav ut biografin  

Ett kemiskt äventyr – Carl Wilhelm 
Scheele och hans värld.

 15 OKTOBER
Premiär för Vin & Vetenskap, 

som presenterar forskning på ett 
begripligt sätt.

9 NOVEMBER
Gabriel Wikström invigningstalade 

för 337 deltagare på 
Läkemedelskongressen.

19 NOVEMBER
Scheele-priset delades ut

till Robert S. Langer under årets  
Scheele-symposium.

UNDER ÅRET genomfördes en revidering 
av den nationella läkemedelsstrategin för att 
förtydliga och prioritera angelägna områden, 
som patientperspektivet. Läkemedelsverket 
beslöt att receptfria tabletter med paracetamol 
från och med den 1 november 2015 endast 
får säljas på apotek. Den europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA slutförde sin 
granskning av ett eventuellt samband mellan 
HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS 
och POTS. Man bekräftade PRAC:s slutsats att 
tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband 
mellan vaccinerna Cervarix, Gardasil/Silgard och 
Gardasil-9 och CRPS eller POTS.

En ny lagstiftning för medicintekniska 
produkter innebar att kraven höjdes på de 
anmälda organen och på aktörer i tillverknings- 
och distributionskedjan. Regleringen av 
kliniska prövningar, post-market surveillance 
och marknadskontroll stärktes också. En app 
som har ett medicinskt syfte räknas som en 
medicinteknisk produkt och ska därmed vara 
CE-märkt enligt den nya lagstiftningen.

LÄKEMEDELSVERKET höll under 2015 fast vid 
sitt nej till generisk förskrivning, och vill hellre 
satsa på andra sätt att stärka patientsäkerheten, 
till exempel en sammanhållen ordinations- och 
expeditionsprocess.

Region Skåne ingick under 2012 ett avtal 
med läkemedelsföretaget UCB om återbäring 
på 15 procent för all försäljning av läkemedlet 
Cimizia för behandling av reumatism. 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) menade att avtalet innebar att priset 
på läkemedlet skulle bli olika i olika delar 
av landet och valde därför att förbjuda 
regionen från att ingå sådana avtal. Högsta 
förvaltningsdomstolen prövade fallet och i 
slutet av 2015 kom en dom som hävde TLV:s 
beslut.

De antroposofiska preparatens vara 
eller icke vara inom ramen för svensk 
läkemedelslagstiftning debatterades under året. 
Flera tunga remissinstanser ställde sig negativa. 
Regeringsbeslut väntas komma under 2016.
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V Å R  H I S T O R I A

Första apoteket för 
allmänheten inrättas som 
en del av slottsapoteket på 
Stortorget i Stockholm. 

Scheelepriset inrättas. 
Första pristagaren
blir Frank L. Rose
från Storbritannien. 

Apoteken förstatligas och Apotekarsocieteten 
ombildas till en ideell förening med ändamål 
att främja farmaci och farmacevtisk 
vetenskap.

En kompletterande
författning som omfattar

hela rikets apotekare 
utfärdas. I denna nämns 

Apotekarsocieteten.

De första stadgarna för Apotekarsocieteten upprättas 
och godkänns av medicinalmyndigheten. Ett arbete med 
att ta fram kompetenskrav för behörighet att utöva yrket 
som apotekare, det vill säga tillverka och sälja läkemedel, 
påbörjas.

Apotekarsocieteten startar kursverksamhet 
för fort- och vidareutbildning. Sedan år 
2000 drivs verksamheten under namnet 
Läkemedelsakademin.

Första internationella vetenskapliga symposiet genomförs: 
Chemistry and Biological Activity of Cannabis.

Läkemedelskongressen anordnas för första
gången, under namnet Farmacevtisk årskongress. 
De första sektionerna bildas, en för farmacihistoria
och en för läkemedelskemi.

1575 1675 

1961

1971

1683

1778

1953

1972

1925

1940

1993

Karl XI utfärdar 
en författning 
om privilegier 
för samtliga 
fem apotekare 
i Stockholm. De 
får bland annat 
ensamrätt på 
tillverkning och 
försäljning av 
läkemedel – ett sätt 
för statsmakterna 
att försäkra sig 
om kvalitet i 
verksamheterna 
och skydda 
befolkningen mot 
det då så utbredda 
kvacksalveriet.

1981
Apotekarsocieteten går 
samman med Farmacevtiska 
föreningen och har de första 
fyra åren dubbelnamn.

Apotekarsocietetens 
hus på Wallingatan 
26A i Stockholm står 
färdigt och invigs den 
14 september.

Varumärket ACO etableras som 
ett sätt att säkerställa kvaliteten 

på apoteksproducerade 
läkemedel.

Stiftelsen NEPI inrättas 
med Apotekarsocieteten 
och Apoteket AB som 
huvudmän. Från 2011 är 
Apotekarsocieteten och 
Svenska Läkaresällskapet 
huvudmän för NEPI.
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V Å R  H I S T O R I A

Agenda för hälsa 
och välstånd
14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Redaktör: Anna Nilsson Vindefjärd

Första numret av Svensk Farmaceutisk 
Tidskrift, nuvarande Läkemedelsvärlden.se, 
ges ut.

Första donationen till stipendier för 
vetenskapliga studier i farmaci görs 
av Gottfried Nygren.

1897

1881

1883

1914

2015

2010

2007

1996

1837 

Staten övertar driften 
av Farmacevtiska 
institutet.

Apotekens monopol 
på tillverkning av 
läkemedel försvinner. En 
läkemedelsindustri kan 
börja utvecklas. Många av 
de stora företagen börjar 
som småföretag inom 
apoteken, som Pharmacia 
(Apoteket Älgen i Stockholm) 
och Hässle (Apoteket i 
Hässleholm).

Apotekarsocieteten blir en av 31 aktörer i 
Forska!Sveriges Agenda för hälsa och välstånd. 
Syftet är att förbättra förutsättningarna för 
forskning och innovation inom life science.

Ett arbete med att anpassa Good 
Pharmacy Practice till svensk 
standard påbörjas.

Mathias Uhlén får 
Scheelepriset som 
förste och hittills ende 
svensk.

Apotekarsocieteten slår 
fast att organisationens 
fokus ska flyttas 
från farmaci till hela 
läkemedelsområdet. 
Stadgarna ändras och 
stadfästs av 
regeringen 1999.

2000
Apotekarsocietetens utbildningsavdelning 
byter namn till Läkemedelsakademin för 
att förstärka fokus att målgruppen är 
hela läkemedelsområdet.

En läroanstalt för blivande 
apotekare inrättas. Denna 
blir senare Kungliga 
farmaceutiska institutet 
och 1968 farmaceutiska 
fakulteten vid Uppsala 
universitet. Initiativet 
stöds aktivt av bland 
andra kemiprofessorn Jöns 
Jacob Berzelius. Krav på 
obligatoriskt medlemskap 
i Apotekarsocieteten införs 
för landets apotekare. 
Apotekarsocieteten 
börjar företräda 
apoteksinnehavarna och 
vara en part i förhandlingar 
med staten.

Första stipendiedonationen 
till Apotekarsocieteten görs 
av apotekare Martin Justelius. 
Stipendier inrättas till 
studerande vid Farmacevtiska 
institutet. 
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Å R E T  S O M  G Å T T

Vad var det viktigaste som hände 2015?
– Det största var att vi bestämde oss för att 

Läkemedelskongressen ska bli en kongress för fler. 
Därför tog vi in externa partners och arbetade 
med en central programkommitté. Det gav ett 
mycket intressant program, med fler paneldebatter 
än tidigare. Två programpunkter som jag tycker 
blev extra bra var symposiet om Sverige som life 
science-nation och det om hur olika professioner i 
vårdkedjan kan samverka bättre. 
Vad var roligast under året? 

– Själva programarbetet, att välja ut talarna och 
vilka punkter som ska ingå. Det var också roligt att 
vi fick dit folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel 
Wikström. Vi lyfte även in ett tävlingsmoment i år, 
Årets kompetensapotek, vilket blev lyckat. 
Vad ska ni fokusera på under 2016?

– Vi kommer att fokusera på att kongressen 
ska nå ännu fler, genom att involvera fler 
partners som kommer att vara med och forma 
programmet tillsammans med representanter 
från Apotekarsocietetens 
sektioner. I framtiden 
kommer deltagarna också 
att få se fler inslag utanför 
huvudprogrammet, till 
exempel satellitsymposier 
och tävlingar. 

Anders Pesula, utbildningsledare:

Läkemedelskongressen:

Apotek
och sjukvård

Läkemedels-
företag

Myndigheter

Övriga 

 Studenter

25
%

20
%

10
%

25
%

20
%

Totalt antal deltagare 337 89 aktiviteter hölls i kretsar och sektioner 
under året för 2274 deltagare. 

Om Läkemedels- 
kongressen

Vad var det viktigaste 
som hände 2015? 

– Sektionerna och kretsarna 
har arrangerat en mängd 
medlemsaktiviteter på 
olika platser i landet under 
året, som föreläsningar, 
nätverksträffar och 
studiebesök. Till exempel arrangerade Västra kretsen  
i Göteborg ett intressant seminarium om olämplig 
förskrivning och följsamhet till läkemedelsbehandling, 
och Sektionen för läkemedelsinformation anordnade 
en välbesökt föreläsning om patienter som googlar 
själva.
Vad var roligast under året?

– För mig personligen är det väldigt roligt och 
givande att ha kontakt med både förtroendevalda  
och medlemmar i olika delar av landet och att  
få vara med och utveckla verksamheten. 
Vad kommer ni att fokusera på 2016?

– Vi kommer att fortsätta stödja de aktiviteter som 
kretsarna och sektionerna ordnar. Apotekarsocieteten 
ska vara en attraktiv mötesplats för olika professioner 
både centralt och lokalt. Vi kommer också attt jobba 
med andra frågor som rör medlemmarna, till exempel 
ska vi starta ett nätverk för yngre yrkesverksamma i 
hela fältet med mål att köra igång ett mentorprogram 
nästa år. 

Om medlems-
supporten

Helena Tornberg, projektledare:

Medlemmar och aktiviteter:

5270
Medlemmar i Apotekarsocieteten 2015.
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Å R E T  S O M  G Å T T

Vad var det viktigaste ni gjorde 2015? 
– Vi har genomfört en stor kompetensväxling 

på Läkemedelsakademin under året som gått, inte 
minst för att kunna ta steget och utveckla oss mot 
mer digitala lösningar. Det är viktigt för oss att kunna 
erbjuda fler digitala kursmoment för att möta våra 
kunders behov av mer flexibla lösningar.
Vad var roligast under året? 

– All positiv feedback vi har fått. De interna 
förändringarna ställde stora krav på vår förmåga att 
leverera samtidigt som en omorganisation pågick 
och många medarbetare och funktioner var nya. 
Därför känns det extra roligt med det beröm vi fått. 
Det känns också fantastiskt att vi nu har ett så bra 
lag på plats. Och alldeles i slutet av året beviljades vi 
pengar för att översätta en del av vårt kursutbud till 
arabiska för att påskynda integrationen av nyanlända 
apotekare, det var väldigt kul. 
Vad ska ni fokusera på 2016? 

– Vi kommer att fortsätta fokusera 
på att leverera våra redan planerade
utbildningar med hög kvalitet och  
massor av nöjda deltagare. Men 
vi ska dessutom se till att hitta 
nya behov hos våra kunder  
och leverera lösningar på dem. 

Vad var det största som 
hände med museet 2015? 

– Museets besöksantal nära 
nog fördubblades under året, 
vilket var väldigt roligt. Vi har 
också under 2015 börjat ordna 
museets lager. I vårt lager finns 
mängder av donerade föremål, 
allt från mortlar, pillerbrädor 
och andra redskap
till hela apoteksinredningar. 
Vad var roligast under året? 

– Det roligaste är att vi börjat skissa på en 
modernisering av museet. Det öppnade 1986 
och har i allt väsentligt stått oförändrat sedan dess, 
medan folks syn på museer har ändrats under 
denna tid. Moderna utställningar bygger mer på 
upplevelser och intryck och dit vill vi också sträva.
Vad ska ni fokusera på 2016?

– Vi hoppas kunna fortsätta 
moderniseringsarbetet. Ett av syftena med 
moderniseringen är att nå ett yngre besöksklientel 
och då behöver öppettiderna eventuellt justeras. 
Vi vill också utvidga vårt samarbete med andra 
apoteksmuseer ute i landet. Får vi ordning på 
lagret hoppas vi komma igång med att sälja objekt.

Marie Eklund, chef för Läkemedelsakademin:

Om museet
och biblioteket

Anders Cronlund, ansvarig för muséet:

Läkemedelsakademin: Apotekarsocietetens bibliotek:

2680
deltagare

4202
deltagare 

på digitala 
utbildningar

Om Läkemedels- 
akademin

kurs-
tillfällen

69
21 000 titlar inriktade på

historisk nordisk farmacevtisk
litteratur finns i dag i biblioteket.

200 bokdonationer togs 
emot under året.

 

FO
TO

: E
SZ

TE
R 

SI
M

O
N

E

 APOTEKARSOCIETETENS ÅRSBERÄTTELSE 2015  |  11



Å R E T  S O M  G Å T T

Vad var det viktigaste
som hände 2015?

– Jag själv började min 
anställning först den 12 
oktober, så det viktigaste 
jag gjorde 2015 var att 
slutföra planeringen av Scheele-
symposiet och utdelningen av Scheelepriset. Ett 
av Apotekarsocietetens mål är att ha en stark 
vetenskaplig prägel och Scheelesymposiet är en 
viktig del i detta. I år hade vi flera föredrag av 
mycket hög vetenskaplig klass vilket kändes bra.
Vad var roligast under året? 

– En väldigt rolig del i mitt jobb är samarbetet 
med de vetenskapliga sektionerna och deras 
forskare. Jag ser fram emot att samarbeta mer 
med dem framöver. 
Vad ska du fokusera på 2016? 

– Vi planerar bland annat för ett utökat 
nordiskt samarbete och det är möjligt att det 
kommer igång redan under nästa år. Jag har 
tidigare arbetat med medicinteknik i många 
år och kommer också att verka för att öka 
kunskapen om Apotekarsocieteten inom 
medicintekniksektorn.

Carlos Vaca Falkoni, vetenskaplig sekreterare:

Om vetenskapliga
aktiviteter

Vad var det viktigaste som hände 2015?
– Det största som hände var utdelningen av 

2015 års Scheelepris. Det gick till Robert S. Langer, 
professor i kemiteknik och biomedicin vid MIT i USA. 
Utöver det har vi bland annat delat ut pris för bästa 
doktorsavhandling inom olika forskningsområden, för 
att stimulera till vidare forskning. Vi har också beviljat 
stipendier till forskning och utveckling samt till 
fort- och vidareutbildning på sammanlagt drygt åtta 
miljoner kronor, ett antal av dem till postdoktorala 
studier utomlands. 
Vad var roligast under året? 

– Att årets Scheelepristagare blev en person som 
sätter fokus på just de frågor Apotekarsocieteten 
driver, en gynnsam utveckling och användning av 
läkemedel. Han fick priset för sin forskning om hur 
läkemedel kan tillföras på nya sätt, till exempel genom 
ett chip som opereras in under huden.
Vad händer nästa år? 
– I framtiden kommer vi att fokusera  
på att öka kunskapsspridningen om våra 
postdoktorala stipendier så att 
fler kan åka ut i världen och 
hämta hem ny kunskap inom 
läkemedelsområdet. 

Om stipendier 
och priser

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig:

Utdelade stipendier: Scheele-priset:
Totalt belopp 8,1 miljoner kronor.

Antal 
ansökningar
2015:
867

294 beviljade
ansökningar

varav 7 till post 
doc-vistelser 

utomlands.

miljoner
8 Robert S. Langer 

tilldelades 2015 års 
Scheelepris för sin 
forskning om hur 

läkemedel kan tillföras 
på nya sätt.
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Å R E T  S O M  G Å T T

Vad var det viktigaste som hände 2015? 
– Under året har vi fått en helt ny redaktion. Jag 

själv tillträdde i november och kom då närmast från 
arbetet som chefredaktör för LifeScienceSweden. 
Utmaningen hittills har framför allt bestått i att sätta 
sig in i alla rutiner och få ett grepp om tidningen. 
Men jag har också hunnit med att bevaka både 
Läkemedelskongressen och Scheelesymposiet för 
Läkemedelsvärlden.se. Vi har dessutom påbörjat en 
artikelserie om de nya läkemedlen mot hepatit-c och 
jag har modererat det externa eventet Sweden Bio 
CEO Summit.   
Vad var roligast under året? 

– Det roligaste är att vi har en ny redaktion på 
plats, nu kan vi börja jobba framåt och se över hur vi 
kan utveckla tidningen framåt.
Vad kommer ni att fokusera på 2016? 

– Vi kommer att göra en läsarundersökning för 
att ta reda på vilka som läser oss och varför, för att 
sedan kunna utveckla tidningen och profilera oss 
ännu tydligare. Vi ska också jobba vidare  
med konceptet med 
artikelserier och utveckla 
det. Dessutom kommer vi 
att ordna olika event om 
läkemedelsrelaterade frågor. 

Vad var det viktigaste
som hände 2015? 

– Under året har vi fokuserat 
på att tydliggöra nyttan med 
och värdet av läkemedel. Vi 
hade bland annat en debattartikel 
om antroposofiska preparat i 
Dagens Nyheter. Artikeln var en vidareutveckling 
av vårt remissvar till regeringsutredningen om 
homeopatiska preparat. Vi publicerade också en 
debattartikel i Dagens Samhälle i samma fråga och har 
även synts i sammanhang kring vikten av långsiktig 
kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
Vad var roligast under året? 

– Det har varit väldigt roligt både att ta fram vår 
opinionsbildningsplan och att se resultatet av den. Det 
roligaste har varit att vi stuckit ut hakan i en del frågor 
och tagit bollar som ingen annan tagit.
 Vad kommer ni att fokusera på 2016?

– De områden vi nu har valt ut kommer vi att 
fortsätta att arbeta med, både på egen hand 
och i samarbete med andra aktörer. Det händer 
mycket under nästa år. Vi kommer att fortsätta vårt 
engagemang i registerfrågor. Vi kommer också att 
fortsätta utveckla vårt arbete med nätverk över 
professions- och organisationsgränser inom både 
läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Vi 
är unika i det skärningsområdet. Apoteksutredningen är 
naturligtvis också viktig för oss att vara med och påverka.

Läkemedelsvärlden.se: Här syntes vi:

Antal unika besökare per vecka: Antal citeringar i artiklar i media 2015:

Ingrid Helander, chefredaktör Läkemedelsvärlden:

Om remisser 
och opinionsarbete

Karin Meyer, vd:

Om Läkemedels- 
världen.se

Dagens Apotek 27
Svensk Farmaci 16

Kemivärlden Biotech 7
Dagens Industri 4

Pharma Industry  4
Dagens Nyheter 3

1254
21158000
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M E D L E M S R Ö S T E R

Varför är du medlem?
– Framförallt för att jag har ett intresse för 

läkemedelskemi. Jag arbetar i olika projekt 
och med många konsulter. I mitt jobb är det 
viktigt med kontakter och att kunna diskutera 
och dela erfarenheter kring allt som rör 
läkemedelsutveckling. Genom medlemskapet 
får jag ett väldigt fint nätverk med kollegor 
både inom akademien och i industrin. Jag 
tycker också om de aktiviteter som arrangeras, 
som kurser och workshops. 
Vilket är ditt bästa Apotekarsocieteten-
minne? 

– Jag sitter i styrelsen för Sektionen för 
läkemedelskemi och är med och arrangerar 
många aktiviteter. Till exempel var det 
väldigt lyckat senaste gången vi delade ut 
läkemedelskemiska priset. Då anordnade vi 
ett minisymposium specifikt kring pristagaren, 
något vi inte gjort tidigare. Det tycker jag blev 
väldigt lyckat.

Mikael Elofsson
Professor i läkemedelskemi, Umeå universitet.
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Läkemedel står i fokus för Apotekarsocieteten.
Våra  medlemmar finns i hela kedjan från forskning

och utveckling ända fram till användning.
Här möter du några av dem. 

"Jag får ett fint nätverk" 
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M E D L E M S R Ö S T E R

Katia Agha
Apotekare, ordförande i Skånska kretsen.

Joachim Burman
Läkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Varför är du medlem?
– När jag blev medlem jobbade jag som 

apotekare. Då var det konkreta frågor som 
gjorde att jag blev engagerad. Jag ville vara 
med i en organisation som jobbade för säkrare 
läkemedelsanvändning. I dag arbetar jag med 
marknadsföring och är produktchef på ett 
läkemedelsföretag. Apotekarsocieteten har flera 
utbildningar som är relevanta för mig i den rollen. 
Jag har till exempel gått en kurs om hur man ska 
granska marknadsmaterial om läkemedel för att 
se till att det följer de etiska reglerna.
Vilket är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne? 

– Jag har många bra minnen. Ett är från 
ett tillfälle när jag inte kunde närvara och 
representera Skånska kretsen  
vid ordförandekonferensen. 
Då kom vd:n ner personligen 
och träffade oss för att 
berätta om vad som hade 
sagts på mötet och lyssna 
på våra synpunkter.

Varför är du medlem?
– Medlemskapet ger en möjlighet till kompetens-

utveckling som jag inte skulle ha annars. Det anordnas 
föreläsningar även på mindre orter, så att vi som bor 
utanför storstan inte behöver ta oss så långt. Jag är 
styrelsemedlem i Västgötakretsen och hos oss är det 
främst apoteksanställda som är aktiva. Eftersom vi vet 
det kan vi rikta föreläsningarna så att de passar just 
vår grupp. Vi brukar bland annat ha en återkommande 
föreläsning om REK-listan som är väldigt populär. 

Varför är du medlem?
– Jag är neurolog och jobbar 

framförallt med MS-patienter. 
Läkemedel är centrala i mitt 
arbete och jag tänker mycket 
på hur de kan användas 
på bästa sätt. Då känns det 
naturligt att vara med i en 
organisation som sysslar med läkemedelsfrågor. 
Det är viktigt att det finns organisationer som 
bevakar och driver denna typ av frågor och 
därför vill jag stödja verksamheten.
Vilket är ditt bästa Apotekarsocieteten-
minne? 

– Jag brukar inte delta i möten och 
konferenser. Däremot tar jag del av nyhetsbrev 
och följer de debatter som förs. På senare 
tid har det skrivits mycket om Avastin och 
Lucentis. Apotekarsocieteten har varit med i 
debatten och bidragit till att sätta in frågorna i 
ett samhällsperspektiv. Den diskussionen tycker 
jag har varit väldigt värdefull. 

Mikaela Hovbrink Hoffman
Receptaire, Apotek Hjärtat, Mariestad.

Vilket är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Det är nog när jag deltog 

i fullmäktige för två år sedan. 
Jag var där som ledamot för 
vår krets vilket var roligt. 
Det var inspirerande att 
träffa så mycket människor 
från olika professioner med 
ett gemensamt intresse för 
läkemedel. 

"Många 
relevanta
kurser"

"Inspirerande möten"

"Driver viktiga 
läkemedelsfrågor" 
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Stående från vänster:
Gunilla Andrew-Nielsen, ledamot
Joakim Söderbergh, ledamot
Inger Torpenberg, ledamot

Sittande från vänster:
Eva Sjökvist Saers, ordförande
Karin Meyer, vd

Lars-Åke Söderlund, ledamot
Märit Johansson, vice ordförande
Claes Post, ledamot

Saknas:
Mervi Vasänge, ledamot
Annika Svedberg, ledamot



F Ö R T R O E N D E V A L D A

Valberedning
Staffan Widengren, sammankallande 

Susanne Bredenberg, ledamot 
Sari Frigård, ledamot 

Claes Jagensjö, ledamot 
Pär Skoglund Finquist, ledamot

Revisorer
Auktoriserade

Catharina Johansson, ordinarie
Jenny Granell, suppleant

Förtroendevalda
Claes Wallén, ordinarie

Peter Larsson, suppleant

Förvaltningsråd 
(kapitalförvaltningsråd)

Karin Meyer, ordförande
 Lars Lundquist, ledamot

Hans Sievertsson, ledamot
 Mats Widlund, ledamot

Sektioner inom APS
Farmacihistoria

Anders Cronlund, ordförande
Bo Ohlson, vice ordförande

Ola Flink, ledamot
Åke Arvidsson, ledamot
Claes Wallén, ledamot

Martin Svensson, ledamot

Farmakognosi
Erika Svedlund, ordförande
Robert Burman, ledamot
Camilla Eriksson, ledamot
Erik Jacobsson, ledamot
Johan Olsson, ledamot
Per Hartman, ledamot
Per Stenqvist, ledamot

Sonny Larsson, ledamot
Eva Olsson, ledamot

Farmakokinetik och 
läkemedelsmetabolism

Johanna Haglund, ordförande
Suzanne Iverson, ledamot

René Bouw, ledamot
Anna Nordmark, ledamot

Gustav Ahlin, ledamot
Siv Jönsson, ledamot

Tommy B. Andersson, ledamot
Helena Dahlbäck, ledamot
Maria Kjellsson, ledamot

Galenisk farmaci och biofarmaci
Christina Gustafsson, ordförande

Susanne Bredenberg, ledamot
Lina Nyström, ledamot

Erik Björk, ledamot
Sofia Mattsson, ledamot
Nelly Fransén, ledamot

Christer Tannergren, ledamot
Brita Rippner, ledamot

Jonas Berggren, ledamot
Nicolaas Schipper, ledamot

Klinisk prövning
Mikael Åström, ordförande

Helena Risinggård, vice ordförande
Helena Lindberg, ledamot

Katarina Berndtsson Blom, ledamot
Suzanne Kilany, ledamot

Tobias Bäckström, ledamot
Karin Leire, ledamot

Anders Hellgren, ledamot
Maria Carlsson, ledamot

Marja-Liisa Lammi Tavelin, ledamot 
Lena Liliebladh, ledamot

Annica Jarl, ledamot
Sven-Anders Benjegård, ledamot

Kvalitetssäkring
Thomas Beck, ordförande

Staffan Widengren, vice ordförande
Carolina Friis Sjögren, ledamot
Lena Carlsson Nordh, ledamot

Per Nilsson, ledamot
Anders Bronäs, ledamot
Åsa Brümmer, ledamot
Anne Fladvad, ledamot

Läkemedel för djur
Elisabet Friede, ordförande

Maria Krüger-Eriksson, ledamot
Markus Johansson, ledamot

Cajsa Lugnet, ledamot
Catharina Möller, ledamot

Fredrik Hultén, ledamot
Johanna Zingmark, ledamot

Läkemedelsanalys
Douglas Westerlund, ordförande

Per Andrén, ledamot
Victoria Barclay, ledamot 
Ulf Bondesson, ledamot

Mikael Hedeland, ledamot
Ylva Hedeland, ledamot
Sven Jacobsson, ledamot
Anders Karlsson, ledamot
Anders Larsson, ledamot

Mareike Lutz, ledamot
Mia Wadelius, ledamot

György Marko Varga, ledamot
Fredrik Nilsson, ledamot

Läkemedelsinformation
Görel Skogsmo, ordförande
Margareta Söderström, vice 

ordförande
Annica Johansson, ledamot

Niclas Carlsson, ledamot
Mårten Forrest, ledamot

Madelen Domajnko, ledamot
Parshin Saadatirad, ledamot

Läkemedelskemi
Anders Karlén, ordförande

Anna-Lena Gustavsson, sekreterare
Peter Sjö, ledamot

Roger Olsson, ledamot
Carl-Magnus Andersson, ledamot

Mikael Elofsson, ledamot
Benjamin Pelcman, ledamot

Annika Jenmalm Jensen, ledamot
Christian Krog-Jensen, ledamot

Jan-Erik Nyström, ledamot
Åsa Rosenquist, ledamot
Maria Sjöberg, ledamot
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F Ö R T R O E N D E V A L D A

Regulatory Affairs
Ylva Satrell, ordförande

Marianne Andersson, vice ordförande
Katarina Renbäck, ledamot

Eva Ågren, ledamot 
Lisa Lindholm, ledamot

Gabrielle Rosenberg, ledamot
Gudrun Hörnquist, ledamot

Erika Petersson, ledamot
Åsa Holmgren, ledamot

Sjukvårdsfarmaci
Sari Frigård, ordförande
Matts Balgård, ledamot
Ulrika Gillespie, ledamot
Annika Behre, ledamot

Magnus Munge, ledamot
Johanna Wikman, ledamot

Kia Frenssen, ledamot
Johanna Orraryd, ledamot

Öppenvårdsfarmaci
Sara Claesson, ordförande

Maria Wiberg, ledamot
Anna Beneti, ledamot

Barbro Forsberg, ledamot
Ludvig Möller, ledamot

Robert Svanström, ledamot
Carin Svensson, ledamot

Kretsar inom APS
Gävleborgs-Dala kretsen

Susanne Brounéus, ordförande
Hege Bothner Wik, ledamot

Hans Elg, ledamot
Beatrice Rosenling, ledamot

Anna Tjust-Gammer, ledamot
Madeleine Björklund, ledamot

Nedre Norrlands krets
Johanna Malander, ordförande

Ida Ericson, ledamot
Pauline Nordlinder, ledamot

Helena Näslund, ledamot

Norra Mälarkretsen
Sofie Schwan, ordförande
Marie Svanström, ledamot

Ingela Ottoson, ledamot
Catherine Berglund, ledamot

Bengt Persson, ledamot
Ulf Ellerfelt, ledamot

Elin Karlberg, ledamot 

Närkes-Värmlands krets
Hans Kjellsson, ordförande
Magnus Olsson, ledamot

Margareta Malecka Pettersson, ledamot
Hugo Nilsson, ledamot

Sara Fors, ledamot
Susanne Tornhamre, ledamot

Skånska kretsen
Katia Agha, ordförande

Helena Dahlerus, ledamot
Kristina Thyresson, ledamot
Cornelia Lindström, ledamot

Catharina Andersson, ledamot
Valmira Podrimcaku, ledamot

Stockholmskretsen
Anna Eriksson, ordförande
Carolina Wallin, ledamot

Katarina Ahlskog, ledamot
Lovisa Ahnlund, ledamot
Claes Jagensjö, ledamot
Rebecka Lantto, ledamot

Sydöstra kretsen
Magnus Munge, ordförande

Västgötakretsen
Tamás Köntzey, ordförande
Mikaela Hoffman, ledamot

Peter Larsson, ledamot
Sara Bolin, ledamot

Västra kretsen
Michael Nyman, ordförande
Jiota Vasilopoulou, ledamot

Margit Lindblad, ledamot
John Karlsson, ledamot

Helle Håkonsen, ledamot
Christine Sandheimer, ledamot

Camilla Svenberg, ledamot
Anna Chrstiansson, ledamot

Östra kretsen
Claes Wallén, ordförande

Ulf Rydell, ledamot
Szilvia Bejgrowicz, ledamot
Salumeh Bastami, ledamot
Tatjana Lindståhl, ledamot

Annika Nordström Björk, ledamot

Övre Norrlands krets
Anna Lemar, ordförande

Sofia Svahn, ledamot
Matilda Bergner, ledamot
Maria Holmqvist, ledamot

Erika Hägg, ledamot
Sandra Jonsson, ledamot
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O R D F Ö R A N D E

MÖTESPLATS
Apotekarsocieteten 
skapar viktiga 
mötesplatser och 
nätverk för alla 
som verkar inom 
läkemedelsområdet
– för framgångsrik 
forskning, 
användning, 
information och 
uppföljning.

EVA SJÖKVIST SAERS
ORDFÖRANDE
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APOTEKARSOCIE-
TETEN samlar 
professionella 
från akademi, 
life science-in-
dustri, apotek, 
vård, myndig-
heter och andra 

intressenter i ett brett och aktivt nätverk. 
Vårt oberoende är värdefullt och viktigt 
och gör oss trovärdiga. Vi kan snabbt, 
med hjälp av vårt nätverk, bidra med 
kunskap och klokskap.

Med vår breda ideella verksamhet, vår 
opinionsbildande roll och vår utbild-
ningsverksamhet är vi i dag en viktig och 
stark aktör inom läkemedelsområdet.

För egen del har jag haft tolv spän-
nande och inspirerande år i Apotekarso-
cietetens styrelse, varav åtta år som stolt 
ordförande. Stolt för att jag tycker att 
Apotekarsocieteten är en fantastisk orga-
nisation med en spännande verksamhet 
och ett viktigt uppdrag – att öka kunska-
pen om läkemedel. Det har varit otroligt 
inspirerande att arbeta tillsammans med 
medlemmar, styrelse, representanter för 
sektioner, kretsar, special interest groups 
och medarbetarna på Wallingatan.

På tolv år har mycket hänt på den 
arena där Apotekarsocieteten agerar. 

Inom life science och läkemedelsindustri 
har utvecklingen gått mot dagens fåtal 
stora och många mindre aktörer.

Apoteksmarknaden har omreglerats, 
vilket har inneburit ökad tillgänglighet 
och ett större utbud av tjänster. Omregle-
ringen har också medfört större frihet för 
apotekspersonal att välja arbetsgivare.

Hälso- och sjukvårdssidan genomgår 
just nu en utveckling mot såväl evi-
densbaserad vård som individanpassad 
läkemedelsbehandling och ökat patient-
inflytande. 

Samverkan mellan professioner 
och aktörer är nyckeln till framgång på 
läkemedelsområdet. Här kan Apotekar-
societeten aktivt bidra, och gör det redan 
i dag! 

Jag vill varmt tacka för förtroendet 
att bli vald till ledamot och senare 
ordförande för Apotekarsociete-
ten. Det har varit fantastiska, 
händelserika år med en mång-
fald av frågor att driva och ta 
ställning till. 

Varmt tack också till nuva-
rande och tidigare styrelse- 
ledamöter och inte minst vd 
Karin Meyer och tidigare 
vd Andreas Furängen för 
mycket gott samarbete!

A
ORDFÖRANDE OM APOTEKARSOCIETETENS ROLL:

En stark 
oberoende aktör



E N G L I S H  S U M M A R Y

THE NUMBER of participants in
educational activities through Swedish 
Pharmaceutical Society subsidiary 
Swedish Academy of Pharmaceutical 
Sciences reached a total of 6882. Areas 
covered were: clinical trials, Regulatory 
Affairs, quality/GMP/production, medical 
devices, drug discovery and drug usage 
and information. Several activities were 
conducted in collaboration with the 
scientific sections and the Special Interest 
Groups of the Swedish Pharmaceutical 
Society. More than half of the participants 
attended e-learning courses. In addition, 
the local divisions and specialist scientific 
sections offered evening lectures to 2305 
participants.

A new education in drug development 
was developed in collaboration with 
SwedenBio and VINNOVA directed 
towards small and medium-sized 
enterprises. Several e-learning courses 
were translated from Swedish to Arabic 
in order to facilitate for refugees with a 
pharmacy degree outside EU to become 
accessible to positions in Swedish 
pharmacies. 

A total of 4 scientific symposia 
were held in 2015 of which the Scheele 
Award Symposium was the main event. 
During the Scheele Symposium, the 
most prestigious scientific award was 
given to Professor Robert S. Langer from 
Massachusetts Institute of Technology. 

Other scientific prices given during 
the year was the Gabi-award and the 
Rosenö-award. 

The annual Pharmaceutical Congress 
was conducted during two days with 
330 participants. 

Grants of 8,1 MSEK were distributed 
to 292 individuals for research and 
education in the pharmaceutical field.

A round-table-discussion was 
arranged to which 20 selected 
participants were invited from a number 
of governmental agencies, universities, 
pharmaceutical industry and university 
hospitals. The aim was to discuss and 
address areas of improvements and 
document and communicate the outcome 
to selected decision makers. 

Three new books were published 
during the year. The journal www.
lakemedelsvarlden.se published 745 
articles, had about 8000 visitors each 
week and 2000 followers on Twitter. 

We also increased our focus on 
external communication, which resulted 
in visibility in 178 external media during 
the year. A new webpage was launched 
during the year. 

The financial conditions of the Society 
developed well and the total of the 
capital amounted to 256,2 MSEK. The 
number of members ended up at 5270 
and the average number of employees 
throughout the year was 24. 

ANNUAL REPORT

Swedish  
Pharmaceutical 
Society 2015
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Styrelsen och verkställande direktören för Apote-
karsocieteten (Org.nr. 802000-1577) avger härmed 
följande årsredovisning och koncernredovisning.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten.

Koncernen
Koncernen omfattar moderföretaget Apotekarsociete-
ten samt det helägda dotterbolaget Läkemedelsakade-
min i Stockholm AB. 

Baserat på förändringar i omvärlden som påverkar 
föreningens verksamhet så genomfördes en omorga-
nisation under första kvartalet 2015. Genom denna 
förändring avser Apotekarsocieteten öka det utåtrik-
tade arbetet relaterat till opinionsbildningsarbete och 
utbildningar samt utveckla stödet till medlemmar, 
sektioner och kretsar och därmed vara en modern, 
effektiv och stark organisation. Omorganisationen 
innefattade för Apotekarsocieteten en övertalighet  
om 0,2 motsvarar helårsarbetskraft (FTE) samt en 
kompetensväxling om 2,0 FTE, och en övertalighet  
om 2,4 FTE för dotterbolaget Läkemedelsakademin.

Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ända-
mål att befordra en hög yrkesstandard inom läke-
medelsområdet och verka för en för individ och 
samhälle gynnsam utveckling och användning av 
läkemedel. Föreningen skall även främja kunskaps- 
och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
Organisationen hade den 31.12 2015, 5270 (5198) 
medlemmar. 

Organisationen har rötter i 1600-talet och är 
engagerad i nationellt och internationellt institutio-
nellt samarbete samt stödjer ett stort antal externa 
verksamheter inom läkemedelsområdet via stipendier  
och bidrag. Genom sin biblioteks- och museiverksam-
het förvaltar organisationen ett svenskt kulturarv 
inom farmaci- och läkemedels området. Apotekar- 
societetens verksamhet bedrivs till större delen ge-
nom regionala kretsar och ämnesspecifika sektioner.  
Föreningen var under året mycket aktiv i remiss- 
arbetet kring läkemedelsområdet och deltog även i 
flera samrådsgrupper i samarbete med myndigheter 
och andra organisationer.

Den verksamhetsplan som ligger till grund för arbe-

Årsredovisning och 
koncernredovisning 
för år 2015

Flerårsjämförelse för koncernen (i mkr)
 
 2015 2014 2013 2012 2011

Rörelsens intäkter 27,4 23,3 25,8 24,1 32,1
Rörelsens kostnader  -41,6 -39,1 -41,3 -41,2 -47,2
Rörelseresultat -14,2 -15,7 -15,5 -17,1 -15,1

Resultat från finansiella investeringar 24,7 23,9 12,1 28,6 3,8
Skatt på årets resultat -0,6 -0,8 -0,8 -0,9 -0,9
Resultat före fördelning 9,9 7,2 -4,2 10,6 -12,2

Balansomslutning 236,6 225,3 218,2 221,5 213,1
Eget kapital 227,8 217,9 210,7 214,9 204,3
Medelantalet anställda 24 26 27 29 29
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tet beslutades av Fullmäktige 2014, Apotekarsocietetens 
högsta beslutande organ. 

Rörelseresultatet uppgick till –14,2 (f.å. -15,7) mkr 
och det egna kapitalet uppgår till 227,7 (f.å. 217,8) mkr.

Från och med 1996 har huvuddelen av Apote-
karsocietetens förmögenhet utgjorts av andelar i 
Apotekar societetens värdepapperskonsortium, se 
not 10 samt innehav av fastigheterna Rörstrand 11, 
12 och 34, se not 6. Marknadsvärdet av Apotekarso-
cietetens andel av värdepapperskonsortiet uppgick 
vid årets slut till 256,2 (f å 257,8) mkr. Portföljens 
totalavkastning på andelskapitalet uppgick till 5,5 % 
(f å 14,0 %) med en utdelning om 24,6 (f å 23,7) mkr, 
varav realisationsnettot utgjorde 16,0 (f å 12,5) mkr. 
Årets orealiserade värdeförändring avseende ande-
larna uppgick till -11,1 mkr, se not 5. Sedan mitten av 
2012 har konsortiets kapitalförvaltning gått ifrån egen 
förvaltning av direkta innehav till att placera i profes-
sionella välrenommerade fonder hos större banker.  
Kapitalet var vid årets början placerat till 60 % i 
aktiefonder (vilka fördelas med två tredjedelar på den 
svenska marknaden och en tredjedel på den globala 
marknaden) och till 40 % i räntebärande värdepapper. 
I mars 2015 gjordes en taktisk omallokering till 50% i 
aktiefonder och 50% i räntebärande värdepapper.

Läkemedelsakademin i Stockholm AB 
Läkemedelsakademin är den ledande oberoende aktö-
ren inom fort- och vidareutbildning inom läkemedels-
området och genomförde under året, i egen regi och i 
samverkan med andra aktörer, utbildningar, kongresser 
och symposier för sammanlagt 6839 (f å 4691) delta-
gare. Bolagets verksamhet omfattade även utgivning 
av webbtidningen Läkemedels världen.se, böcker m fl. 
förlagsprodukter, samt administrativa tjänster, huvud-
sakligen till moderföretaget och av detta förvaltade 
stiftelser. 

Nettoomsättning uppgick till 15,5 (f å 15,1) mkr. 
Verksamhetens underskott 6,9 (f å 9,2) mkr har 

täckts med ett driftsbidrag från moderbolaget till 
samma belopp. 

Förvaltade stiftelser och fonder
Det sammanlagda värdet av nettotillgångarna i de av 
Apotekarsocieteten förvaltade stiftelser uppgick vid 
årets slut till 223,7 (f å 219,6) mkr, inkl IF:s stiftelse 
för farmacevtisk forskning men exkl NEPI. Från dessa 
har under året utdelats sammanlagt 7,1 (f å 5,6) mkr, 
huvudsakligen i form av stipendier och understöd. Två 
av stiftelserna har egen styrelse, IF:s stiftelse för farma-
cevtisk forskning och NEPI. Apotekarsocieteten är en 
av grundarna av stiftelsen Nätverk för läkemedelsepi-
demiologi (NEPI), vars över gripande mål är att verka 
för en förbättrad läkemedelsanvändning. Den andra 
grundaren, Apoteket AB lämnade NEPI i samband med 

apoteksomregleringen. Istället gick Svenska Läkaresäll-
skapet in, via permutationsbeslut i Kammarkollegiet 
2010. 

Stiftelsernas bakgrund finns sammanfattade i den 
donationsskrift som gavs ut 2011.

Organisationens  
framtida utveckling
Föreningen kommer även i framtiden att verka brett 
inom läkemedelsområdet, med viss fokus på veten-
skap- och kompetensfrågor och verka för en stark  
Life Science sektor samt stärka apotekens roll i  
vårdkedjan.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
årets resultat i moderföretaget om 9 936 kkr 
(f å 7 233 kkr) fördelas enligt följande; 5 000 kkr 
överförs till en ny fastighetsunderhållsfond under fritt 
eget kapital samt 4 936 kkr överförs till dispositions-
fonden. 

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalans-
räkningen uppgår till 131 794 kkr. Någon avsättning 
till bundna fonder föreslås inte.

Resultatet av moderföretagets och koncernens 
verksamhet i övrigt samt den ekonomiska ställning-
en vid räkenskapsårets utgång framgår av följande 
resultat- och balans räkningar. Beloppen är i kkr där 
inte annat anges.
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Koncernens resultaträkning

 Not 2015 2014

Intäkter
Föreningens intäkter  7 723 7 409
Nettoomsättning  15 517 15 096
Förändring av varulager  357 -261
Övriga rörelseintäkter    3 781   1 101
Summa rörelsens intäkter  27 378 23 345

Rörelsens kostnader
Externa kostnader 3,4 -21 039 -18 430
Personalkostnader 2 -20 348 -20 445
Avskrivningar  6,7     -205     -213
Summa rörelsens kostnader  -41 592 -39 088

Rörelseresultat   -14 214 -15 743

Resultat från  
finansiella investeringar

Resultat från andelar i  
Apotekarsocietetens
värdepapperskonsortium 5 24 579 23 743
Nedskrivning/återföring av  
nedskrivning av värdepapper 5 – –
Övriga ränteintäkter  186 186
Övriga räntekostnader           -3           –
Summa resultat från  
finansiella investeringar  24 762 23 929
   
Resultat efter finansiella poster  10 548 8 186
Skatt på årets resultat  -604 -953
Årets resultat   9 944 7 233

Koncernens balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella 
anläggningstillgångar
Fastigheten Rörstrand 11 6 1 369 1 416
Fastigheten Rörstrand 12, 34 6 3 021 3 108
Inventarier 7       66     137
Summa materiella 
anläggningstillgångar  4 456 4 661

Finansiella 
anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 9 740 740
Fordringar hos 
intresseföretag  3 840 3 840
Andelar i Apotekar-
societetens värde-
papperskonsortium 10 218 826 209 247
Summa finansiella 
anläggningstillgångar  223 406 213 827
Summa 
anläggningstillgångar  227 862 218 488

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och 
handelsvaror  1 088 716

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  1 620 475
Skattefordran  – 94
Övriga fordringar  745 246
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 11     975 1 800
Summa kortfristiga 
fordringar  3 340 2 615

Kassa och bank  4 260 3 522
Summa omsättningstillgångar  8 688 6 853
SUMMA TILLGÅNGAR  236 550 225 341
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Koncernens balansräkning

EGET KAPITAL 
OCH SKULDER Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital 12

Bundet eget kapital
Grundkapital  96 000 96 000
Bundna reserver          51         51
Summa bundet 
eget kapital  96 051 96 051

Fritt eget kapital
Forsknings- och 
stipendiefond  10 000 15 000
Värderegleringsfond   60 000 60 000
Fastighetsunderhållsfond  10 000 –
Dispositionsfond  41 773 39 538
Balanserat reslutat  77 77
Årets resultat      9 944     7 233
Summa fritt eget kapital  131 794 121 848
Summa eget kapital  227 845 217 899
   
Avsättningar   
Övriga avsättningar  239 –
Summa avsättningar  239 –

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  2 446 2 393
Skatteskuld  766 –
Övriga skulder  933 729
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 13     4 321     4 320
Summa skulder  8 466 7 442
SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  236 550 225 341

Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter  192 Inga
Ansvarsförbindelser 15 Inga Inga

Koncernens kassaflödesanalys

 Not 2015 2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före 
finansiella poster  -14 215 -15 743
Avskrivningar  205 213
Övriga ej likvidpåverkande 
poster        239                                
  -13 771 -15 530

Erhållen ränta  186 186
Erlagd ränta  -3 –
Betald inkomstskatt        256     -866
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  -13 332 -16 210

Ökning, minskning av varulager  -372 261
Ökning, minskning av 
kundfordringar  -1 145 1 037
Ökning, minskning av övriga 
kortfristiga fordringar  329 -797
Ökning, minskning av 
leverantörsskulder  53 -104
Ökning, minskning av övriga 
kortfristiga skulder        205         62
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  -14 262  -15 751

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 6,7 – -29
Sålda materiella 
anläggningstillgångar  – –
Investering i/uttag av 
andelar i Apotekarsocietetens
värdepapperskonsortium   -8 743 3 136
Erhållen utdelning från 
Apotekarsocietetens    
värdepapperskonsortium 
(föregående års utdelning)  23 743 11 864
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  15 000 14 971

Årets kassaflöde  738 -780
Likvida medel vid årets början    3 522   4 302
Likvida medel vid årets slut  4 260 3 522
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Moderföretagets resultaträkning

 Not 2015 2014

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter  1 430 1 489
Hyresintäkter  6 997 7 076
Bidrag  174 50
Övriga intäkter      451     417
Summa föreningens intäkter  9 052 9 032

Föreningens kostnader
Externa kostnader 1,3,4 -17 313 -18 486
Personalkostnader 2 -5 840 -6 202
Avskrivningar 6,7     -135     -110
Summa föreningens kostnader  -23 288 -24 798

Verksamhetsresultat   -14 236 -15 766

Resultat från finansiella 
investeringar
Resultat från andelar i 
Apotekarsocietetens 
värdepapperskonsortium 5 24 579 23 743
Nedskrivning/återföring 
nedskrivning av värdepapper 5 – –
Övriga ränteintäkter      185     184
Summa resultat från 
finansiella investeringar  24 764 23 927
   
Resultat efter finansiella poster  10 528 8 161
Skatt på årets resultat  -592 -928
Årets resultat   9 936 7 233

Moderföretagets balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella 
anläggningstillgångar
Fastigheten Rörstrand 11 6 1 369 1 416
Fastigheten Rörstrand 12, 34 6 3 021 3 109
Inventarier 7         –         –
Summa materiella 
anläggningstillgångar  4 390 4 525

Finansiella 
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 1 149 1 149
Andelar i intresseföretag 9 740 740
Fordringar hos intresseföretag  3 840 3 840
Andelar i Apotekarsocietetens 
värdepapperskonsortium 10 218 826 209 247
Summa finansiella 
anläggningstillgångar  224 555 214 976
Summa 
anläggningstillgångar  228 945 219 501

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  132 4
Koncernfordringar  67 –
Skattefordran  – 75
Övriga fordringar  330 154
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 11     409     673
Summa kortfristiga 
fordringar  938 906

Kassa och bank  2 785 1 762
Summa omsättningstillgångar  3 723 2 668
SUMMA TILLGÅNGAR  232 668 222 169
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Moderföretagets balansräkning

EGET KAPITAL
OCH SKULDER Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital 12
Bundet eget kapital
Grundkapital  96 000 96 000
Summa bundet eget kapital  96 000 96 000

Fritt eget kapital
Forsknings- och stipendiefond  10 000 15 000
Värderegleringsfond     60 000 60 000
Fastighetsunderhållsfond  10 000 –
Dispositionsfond  41 773 39 538
Årets resultat       9 936      7 233
Summa fritt kapital  131 709 121 771
Summa eget kapital  227 709 217 771

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 016 574
Skulder till koncernföretag  – 1 366
Skatteskuld  703 –
Övriga skulder  626 365
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 13 2 614 2 093
Summa kortfristiga skulder  4 959 4 398
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER  232 668 222 169

Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser 
(kapitaltäckningsgaranti) 15 garanti garanti

Moderföretagets kassaflödesanalys

 Not 2015 2014

Den löpande verksamheten
Verksamhetens resultat 
före finansiella poster  -14 236 -15 766
Avskrivningar  135 110
Övriga ej likvidpåverkande poster            –           –
  -14 101 -15 656
   
Erhållen ränta  118 184
Betald inkomstskatt       186     -859
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  -13 797 -16 331

Ökning, minskning av 
kundfordringar  -128 63
Ökning, minskning av 
övriga kortfristiga fordringar  90 -355
Ökning, minskning av 
leverantörsskulder  442 196
Ökning, minskning av 
övriga kortfristiga skulder      -584     691
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  -13 977 -15 736
   
Investeringsverksamhet   
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 6,7 – –
Försäljning av dotterföretag   
Investering i/uttag av andelar 
i Apotekarsocietetens    
värdepapperskonsortium  -8 743 3 136
Erhållen utdelning från 
Apotekarsocietetens    
värdepapperskonsortium 
(föregående års utdelning)  23 743 11 864
Kassaflöde från investerings-
verksamhet  15 000 15 000
   
Årets kassaflöde  1 023 -736
Likvida medel vid årets början    1 762   2 498
Likvida medel vid årets slut  2 785 1 762
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med 
föregående år

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget 
Apotekarsocieteten och dess helägda dotterbolag 
Läkemedels akademin i Stockholm AB. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden, vilket innebär att dotterbolagets egna 
kapital vid för värvet, fastställt som skillnaden mellan 
tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimine-
ras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår häri-
genom endast den del av dotterbolagets egna kapital 
som tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin 
helhet.

Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte 
är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller 
indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga 
andelar. 

I koncernens och moderföretagets bokslut redovi-
sas andelar i intresseföretaget Kårhuset Pharmen AB 
till anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag 
redovisas endast eventuell erhållen utdelning av vinst-
medel som intjänats efter förvärvet.

Andelar i intresseföretaget har i koncernen inte 
redovisats enligt kapitalandelsmetoden, då detta inte 
bedöms nödvändigt för att skapa en rättvisande bild 
av koncernens resultat och ställning.

Intäkter 
Medlemsavgifter har redovisats vid inbetalningstillfäl-
let. Hyresintäkter har redovisats i den period uthyr-
ningen avser. Övriga bidrag och intäkter har hänförts 
till det år aktiviteten avser.  

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år och juste-
ringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som 
enligt företagets bedömning skall erläggas till eller 
erhållas från Skatteverket. Bedömningen 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 skatteeffek-
ter i resultat räkningen. Skatteeffekter av poster som 
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter 
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvär-
det och det verkliga värdet på balansdagen. Anskaff-
ningsvärde avseende egna förlagsprodukter utgörs 
av externa produk tionskostnader. Anskaffningsvärde 
avseende handelsvaror utgörs av inköpspris. Individu-
ellt prövade inkurans avdrag har gjorts i förekomman-
de fall.

Fastigheter
Fastigheter redovisas till bedömt anskaffningsvärde 
inklusive nyinvesteringar. Avskrivningar med 2% på 
nyinvesteringar.

Inventarier
Inventarierna redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. Inventarier skrivs av systematiskt 
över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod på 5 år. 
När inventariernas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till det läg-
sta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen. Nedskrivning till det verkliga värdet sker 
om det kan antas att värdenedgången är bestående. 
Vid värderingen tillämpas denna princip på portföljen 
som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster 
avräknas mot orealiserade vinster. Se vidare not 10.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är operationella, 
redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medför in- eller utbetalningar.

Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper
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Not 1. Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 2. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Not 3. Ersättning till revisorerna

Not 4. Leasingavtal

Av moderföretagets kostnader utgjorde 2 427  
(f å 2 485) inköp från dotterbolag. Försäljning har 
skett till dotterbolag 0 (0) för koncerninterna  
personalkostnader som eliminerats i koncernen. 

I kostnaderna ingår också driftsbidrag till dotterbolag 
med 6 943 (9 177) för att täcka underskott.

 2015 2015 2014 2014
 Löner och  Sociala kostnader Löner och Sociala kostnader
 andra  (varav pensions- andra (varav pensions-
 ersättningar kostnader) ersättningar kostnader)

Styrelse och vd
Moderföretaget 1 641 1 062 (435) 1 755 1 446 (702)
Dotterbolag – – – – – –
Koncernen 1 641 1 062 (435) 1 755 1 446 (702)

Övriga
Moderföretaget 1 851 820 (228) 1 840 781 (204)
Dotterbolag 9 634 4 534 (1 336) 9 677 4 302 (1 030)

Koncernen 11 485 5 354 (1 564) 11 517 5 083 (1 234)

Totalt 13 126 6 416 (1 999) 13 272 6 529 (1 936)

 Moderföretaget Koncernen
 2015 2014 2015 2014

Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 108 94 192 164
Andra uppdrag än revisionsuppdrag  87 19 102 22
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Summa 195 113 294 186

 Moderföretaget Koncernen
 2015 2014 2015 2014

Leasingkostnader 252 169 866 720

Ökningen beror på övergång till operationell leasing av datorer, 
kopiatorer, konferensfilmningsutrustning och mobiltelefoner.
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Not 5. Resultat från andelar i Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium

Not 6. Fastigheter

Not 7. Inventarier

Not 8. Andelar i koncernföretag

 2015 2014

Utdelning från Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium:
Löpande avkastning aktierelaterade värdepapper 6 028 10 133
Löpande avkastning ränterelaterade värdepapper 2 550 1 132
Realisationsnetto vid försäljning av värdepapper  16 001 12 478
Summa utdelning 24 579 23 743

Totalavkastning på andelskapitalet 2015

 Löpande Realiserad Orealiserad Summa
 avkastning värdeförändring värdeförändring avkastning
 kkr % kkr % kkr % kkr %
        
Apotekarsocietetens        
värdepapperskonsortium 8 578 3,5% 16 002 6,6% -11 139 -4,6% 13 440 5,5%

 Rörstrand 11 Rörstrand 12, 34
 2015  2014 2015  2014

Ingående anskaffningsvärde
anskaffningsvärden t o m 1991 225  225 1 528  1 528
nyinvesteringar fr o m 1992 t o m föregående år 2 120  2 120 2 846  2 846
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 345  2 345 4 374  4 374

Ingående avskrivningar -928  - 885 -1 266  - 1 209
Årets avskrivningar -48  -42 -87  -57
Utgående ackumulerade avskrivningar -976  -928 -1 353  -1 266
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 1 369  1 417 3 021  3 108

 Moderföretaget Koncernen
 2015  2014 2015  2014

Ingående anskaffningsvärde 1 043  1 043 3 480  3 520
Inköp –  – –  30
Utrangeringar -14  – -158  -70
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 029  1 043 3 322  3 480

Ingående avskrivningar -1 043  -1 033 -3 343  -3 299
Årets avskrivningar –  -10 -71  -114
Utrangeringar 14  – 158  70
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 029  -1 043 -3 256  -3 343
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0  0 66  137

 Org nr Säte Antal Kapital och Bokfört
   aktier röstandel värde

Läkemedelsakademin i Stockholm AB 556005-7043 Stockholm 10 000 100% 1 149
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG     1 149
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Not 9. Andelar i intresseföretag

Not 10. Andelar i Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium

 Moderföretaget 
 och koncernen
 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 2 160 2 160
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 160 2 160

Ingående nedskrivningar 1 420 1 420
Årets nedskrivningar – –
Utgående ackumulerad nedskrivning 1 420 1 420
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 740 740

Nedskrivning av andelarna har skett till bedömt marknadsvärde.

 Org nr Säte Antal Kapital och
   aktier röstandel

Kårhuset Pharmen AB 556043-3277 Stockholm 18 000 30%

 2015 12 31 2014 12 31
 Bokfört värde Bokfört värde

Ingående anskaffningsvärde 209 247 200 504
Årets nettoinvestering (inklusive årets utdelning) 9 579 8 743
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden1 218 826  209 247
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 218 826 209 247

Marknadsvärde 256 224 257 784

1 Andelskapitalets sammansättning 2015 12 31 2015 12 31

 Konsortiet totalt Moderföretagets 
  och koncernens andel

Andel i % 100 % 47,31%

Svenska aktier och aktiefonder 111 198 52 605
Utländska aktier och fonder 64 903 30 704
Upplupen fondrabatt 589 278
Upplupen direktavkastning
Skulder -896 -424
Summa aktier och aktiefonder 175 794 83 163

Obligationer och företagslån 149 70
Kortfristiga placeringar 280 475 132 685
Upplupna räntor 194 92
Tillfällig likviditet 5 980 2 829
Övriga skulder -27 -13
Summa ränterelaterade placeringar 286 771 135 663
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 462 565 218 826
Marknadsvärde 553 705 256 224
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Not 11. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12. Eget kapital

 Moderföretaget Koncernen
 2015 2014 2015 2014

Upplupna intäkter 112 115 140 586
Kostnader avseende kurser och seminarier 
som genomförs efter räkenskapsårets utgång 2 17 188 17
Övriga förutbetalda kostnader 295 541 647 1 197
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 409 673 975 1 800

 Moderföretaget Koncernen
 2015 2014 2015 2014

Upplupna personalkostnader 319 234 1 118 1 147
Övriga upplupna kostnader 475 252 1 001 1 353
Intäkter avseende kurser och seminarier som 
genomförs efter räkenskapsårets utgång – – 382 213
Förutbetalda medlemsavgifter 1 074 1 186 1 074 1 186
Förutbetalda hyror 746 421 746 421
Övriga förutbetalda intäkter – –  
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 2 614 2 093 4 321 4 320

Moderföretaget Belopp vid Årets Belopp vid
 årets ingång resultat årets utgång

Bundet eget kapital
Grundkapital 96 000  96 000
Summa bundet eget kapital 96 000  96 000

Fritt eget kapital
Forsknings- och stipendiefond 15 000  10 000
Värderegleringsfond finansiella tillgångar 60 000  60 000
Fastighetsunderhållsfond 0  10 000
Övrigt fritt kapital 46 771 9 936 51 708
Summa fritt eget kapital 121 771 9 936 131 708

Koncernen Belopp vid Årets Belopp vid
 årets ingång resultat årets utgång

Bundet eget kapital
Grundkapital 96 000  96 000
Bundna reserver 51  51
Summa bundet kapital 96 051  96 051

Fritt eget kapital
Forsknings- och stipendiefond 15 000  10 000
Värderegleringsfond finansiella tillgångar 60 000  60 000
Fastighetsunderhållsfond 0  10 000
Övrigt fritt kapital 46 848 9 944 51 793
Summa fritt eget kapital 121 848 9 944 131 793
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Ledningsgruppen är gemensam för föreningen och dess dotterföretag och verkställande direktör finns endast i   
föreningen, varför uppgifter enbart redovisas för koncernen.

Moderföreningen har under de två senaste räkenskapsåren ej haft ett medelantal anställda som överstiger  
10 personer varför uppgiftsskyldighet om sjukfrånvaro ej föreligger.

Not 15. Ansvarsförbindelse
Apotekarsocieteten har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti till dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB som 
innebär att de svarar för att Läkemedelsakademin i Stockholm ABs egna kapital uppgår till det registrerade egna kapita-
let. Detta har resulterat i att driftsbidrag utbetalts med 6 942 tkr (9.177 tkr).

Stockholm 2016-04-08 

 Eva Sjökvist Saers
 Styrelsens ordförande

Karin Meyer Annika Svedberg Claes Post
Verkställande direktör

Märit Johansson Lars-Åke Söderlund Joakim Söderberg

Gunilla Andrew-Nielsen Inger Torpenberg Mervi Vasänge

Vår revisionsberättelse har lämnats 12 april 2016.

Claes Wallén  Catharina Johansson Söderström 
  Auktoriserad revisor

Not 14. Medelantal anställda m m
Medelantal anställda 2015 2014 2014 2014
 Antal Varav Antal Varav
 anställda Män Anställda män

Moderföretaget 5 – 6 1
Dotterbolag 19 5 20 6
Koncernen 24 5 26 7

Styrelseledamöter och ledande 2015 2015 2014 2014
befattningshavare inom koncernen Antal på Varav Antal på Varav
 balansdagen män balansdagen män
    
Styrelseledamöter 9 3 9 3
Verkställande direktör och andra 
befattningshavare (ledningsgruppen) 4 1 5 1
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Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för Apotekarsocieteten för år 
2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och en 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och en 
koncernredovisning 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 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
den auktoriserade revisorn innebär detta att denna 
utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-
darder kräver att den auktoriserade revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma ris-
kerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsre-
dovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgär-
der som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamåls–
enligheten 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 koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att fullmäktige fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder- 
föreningen och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Apotekarsocieteten för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet. Vi har även granskat om någon sty-
relseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med stadgarna.

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

Revisionsberättelse
Till fullmäktige i Apotekarsocieteten, org.nr 802000-1577
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Uttalande
Vi tillstyrker att fullmäktige disponerar resultatet 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 12 april 2016

Claes Wallén
Förtroendevald revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Catharina Johansson Söderström
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium är en 
samförvaltning av egendom som tillskjutits av Apo-
tekarsocieteten och Apotekarsocietetens stiftelser. 
Konsortiet startade sin verksamhet den 1 januari 1996. 
Förvaltningen sköts av ett förvaltningsråd som utses av 
Apotekarsocietetens styrelse. Konsortiet har 15 deläg-
are varav Apotekarsocieteten har den största andelen. 
Värdet av delägarnas andelar framgår av bilaga.

Kapitalförvaltnings målsättning och  
placeringsprinciper
Målsättning. Kapitalet har placerats med hänsyn tagen 
till en rimlig risknivå och med beaktande av veder-
börlig försiktighet. Trygghet mot nominella förluster 
har beaktats. Realvärdet avseende delägarnas kapi-
talandelar och dess direktavkastning skall långsiktigt 
minst bevaras och ambitionen är att portföljen under 
en rullande 5 års period ska ge en total realavkastning 
om 4 % av det genomsnittliga förvaltade kapitalet.

Förvaltningens resultat har under året utvärderas 
mot ett referensindex, 33 % OMX/GES Ethical Index 
Sweden (svenska aktier), 17 % MSCI NDR local cur-
rency (utländska aktier) och 50 % Nasdaq OMX Credit 
SEK (räntemarknaden). 

Placeringsprinciper. Då börsuppgången varit kraftig 
under 2014 valde förvaltningsrådet att föreslå styrelsen  
att göra en taktisk omallokering. Detta resulterade i en 
omallokering till 60% aktier och 40% räntebärande 
värdepapper som genomfördes under september 2014.  

I mars 2015 tog Förvaltningsrådet ett nytt beslut 
om att föreslå styrelsen att ytterligare sänka andelen 
aktier. Allokeringen mellan tillgångsslagen har sedan 
dess varit 50% i aktiefonder och 50% i räntebärande 
fonder med en marginal på +5/ el -5 procentenheter. 
En betydande värdeåterhämtning hade därmed skett 
under året och risken därmed sänkts.

Konsortiet placerar huvudsakligen i välrenomme-
rade fonder hos större banker som förvaltas av profes-
sionella kapitalförvaltare. Förvaltningsrådets uppgift 
ska vara att följa upp, utvärdera, besluta om ompla-
ceringar (re-balansering) och fortlöpande informera 
Apotekarsocietetens styrelse samt delägarna (NEPI, IF 
och anknutna stiftelser).

Förvaltningsrådet
Förvaltningsrådet har under året haft fyra möten. 
Vid tre av mötena har förvaltare för respektive fond 
inbjudits för att presentera utfallet, strategier och 
synen på marknaden. Mötet i november ägnades helt 
åt att besluta om inriktningen för kommande år efter 
utvärdering av respektive fondförvaltare. Långränte-
bärande värdepapper visade sig inte ha presterat 
tillfredställande under året och Förvaltningsrådet tog 
ett beslut att avyttra innehavet i långa räntefonder och 
i stället investera enbart i korträntefonder. Beslutet 
genomfördes i början av december 2015.

Re-balansering av andelen aktier/räntebärande 
har gjorts vid ett tillfälle under året för att minska 
andelen aktier till 50 %.

Konsortiets utveckling och resultat
Portföljen har utvecklats mycket positivt under året 
tack vare en stor börsuppgång såväl i Sverige som glo-
balt. Marknadsvärdet på placeringarna var vid årets 
utgång 548 Mkr (få 544).

Delägarnas andelskapital till marknadsvärde har 
ökat till 554 Mkr (få 551) och till ett bokfört värde av 
463 Mkr (få 436). Skillnaden mellan portföljens mark-
nadsvärde och delägarnas andelskapital består av 
delägarnas uttag/ återinvesteringar av tidigare upp-
arbetat resultat. Den orealiserade värdeförändringen 
(skillnad mellan andelskapitalets marknadsvärde och 
bokförda värde) var vid årets utgång 91 Mkr (få 115). 
Detta innebär att den orealiserade värdeförändringen 
i delägarnas andelskapital under året har föränd-
rats med - 24 Mkr (f å 17). Årets realiserade resultat 
uppgår till 53 Mkr (få 51 Mkr). Direktavkastningen på 
ränte- och aktierelaterade värdepapper uppgår till  
17 Mkr (få 20). Därutöver har förvaltarrabatter på  
2 Mkr (få 4) erhållits för innehav i aktiefonderna hos 
SEB, Handelsbanken och Nordea.

Totalavkastning på placeringarna (direktavkastning, 
realiserad och orealiserad värdeförändring) på ingåen-
de marknadsvärde korrigerat för delägarnas nettouttag 
under året blev 5,5 % (få 14 %). Motsvarande jämförel-
seindex uppgår till 4,1 % (få 12 %). Direktavkastningen 
på ingående marknadsvärde korrigerat för delägares 
nettouttag inkl. förvaltarrabatter uppgick till 3,5 %  
(få 5 %) och till 3,1 % exkl. förvaltarrabatter (få 4,1 %).

För åren 2011-2015 har den genomsnittliga totala 
realavkastningen varit mycket god med en real snitt- 
avkastning på 15,2 %.

Årsrapport 2015
för Apotekarsocietetens värdepapperkonsortium
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Aktiemarknaden
Aktieportföljens totalavkastning (svenska och utländ-
ska marknaden) inkl. förvaltarrabatter på ingående 
marknadsvärde uppgick till 9,1 % (få 15,9 %), jämfört 
med referensindex 7,3 % (få 13,9 %). 

Räntemarknaden
Ränteportföljens totalavkastning inkl. förvaltarrabat-
ter på ingående marknadsvärde uppgick till -0,9 %  
(få 5,3 %), referensindex 0,2 % (få 6,2 %).

Flerårsjämförelse
Totalavkastning i %

År Portfölj Index Avvikelse Ack  Ack Ack
    portfölj index avvikelse

2001 -5,7 -6,7 1,0 -5,7 -6,7 1,0
2002 -16,5 -21,3 4,8 -21,3 -26,6 5,3
2003 15,0 18,6 -3,6 -9,4 -12,9 3,5
2004 12,3 13,1 -0,8 1,7 -1,5 3,2
2005 23,6 24,4 -0,8 25,7 22,5 3,2
2006 19,2 13,3 5,9 49,9 38,8 11,1
2007 0,7 0,4 0,3 51,0 39,3 11,7
2008 -23,3 -21,5 -1,8 15,8 9,3 6,5
2009 28,6 26,2 2,4 49,0 38,0 11,0
2010 15,6 13,3 2,3 72,1 56,3 15,8
2011 -6,3 -4,5 -1,8 61,3 49,4 11,9
2012 11,2 10,9 0,3 79,4 65,6 13,7
2013 22,7 22,0 0,7 120,1 102,1 18,0
2014 13,9 12,0 1,9 150,6 126,3 24,3
2015 5,5 4,1 1,5 164,6 135,6 29,0

 2015 2014 2013 2012 2011
Belopp vid årets ingång 551 161  508 432 435 488 410 826 467 939 
Föregående års resultat 
uttag/tillfört andelskapital -50 765 -25 028 -58 406 -6 970 -15 324
Under året uttaget/tillfört 
andelskapital    24 265       -172    36 621 -12 253 -12 107
Netto uttag -26 500 -25 200 -21 785 -19 223 -27 431

Realiserat resultat 50 116 50 765 25 028 58 406 6 970
Förändring i orealiserat 
värde av värdepapper -24 072 17 164 69 701 -14 521 -36 652
Totalt resultat 26 044 67 929 94 729 43 885 -29 682
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Resultaträkning
  2015-01-01 2014-01-01
 Not 2015-12-31 2014-12-31
Intäkter
Direktavkastning värdepapper 1 16 533 19 987
Nettoresultat vid avyttring av värdepapper 2 34 785 26 864
Förvaltarrabatter    2 146   4 228
  53 464 51 079

Kostnader
Externa förvaltningskostnader  -348 -314
  -348 -314

Rörelseresultat  53 116 50 765
Årets resultat  53 116 50 765

Balansräkning
 Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav aktierelaterat 3 176 101 231 642
Långfristigt värdepappersinnehav ränterelaterat 4 280 624 197 324
  456 725 428 966
Summa anläggningstillgångar  456 725 428 966

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  18 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5        783        927
  801 927
Kassa och bank  6 209 6 093
Summa omsättningstillgångar  7 010 7 020
SUMMA TILLGÅNGAR  463 735 435 986

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6
Eget kapital
Andelskapital  462 565 435 949
  462 565 435 949
Summa eget kapital  462 565 435 949

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 170 37
Summa kortfristiga skulder  1 170 37
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  463 735 435 986

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Allmänna upplysningar

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer 
med Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna 
är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Finansiella instrument
Aktierelaterade fondinnehav redovisas till anskaff-
ningsvärde. Räntebärande värdepapper och fondinne-
hav tas upp till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärde och inlösenvärde (över/underpris) 
periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet 
är konstant över innehavstiden. Förvaltarrabatter 
återinvesteras kvartalsvis i efterskott.

Samförvaltning
Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium är en 
samförvaltning av egendom, vilket innebär att tillgång-
ar och skulder fördelas ut på delägarna efter andelstal 
per årsskiftet. Bedömning av nedskrivningsbehov 
avseende värdepapper görs hos respektive delägare.

Upplysningar till enskilda poster
Not 1. Direktavkastning värdepappersinnehav 2015 2014

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Utdelning aktierelaterat 11 631 17 871
Utdelning ränterelaterat 4 485 786
Ränta långfristiga räntebärande värdepapper 385 1 143
Årets ändring över/underpris ränterelaterat 31 133
Ränteintäkter likvida medel           1        54
 16 533 19 987

Not 2. Realisationsresultat 2015 2014

Nettoresultat vid avyttring av värdepapper
Resultat vid försäljning av aktierelaterade fondinnehav 37 710 26 836
Resultat vid försäljning av ränterelaterade fondinnehav -2 926 28
 34 784 26 864

Not 3. Andra långfristiga värdepappersinnehav  2015-12-31  2014-12-31

Värdepapper Andel % av   Andel % av
 portföljen  portföljen
Svenska aktiefonder 24 111 198 36 153 992
Utländska aktiefonder 14 64 903 18 77 650
Fastigheter (onoterade aktier) 0             0 0             0
  176 101  231 642

Portföljens sammansättning per bokslutsdagen framgår av bilaga till årsrapporten.
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Not 4. Andra långfristiga fordringar

Fordringar Andel % av  2015-12-31  2014-12-31
 tot. portföljen

Ränterelaterade värdepapper/fordringar 61 280 475  197 205
Över/underpris långfristiga ränterelaterade 
värdepapper          149          119
  280 624  197 324

Räntebärande värdepapper har en kreditrating minst motsvarande policyn BBB i enligt med Standard & Poor och Baa2 
enligt Moodys kreditvärderingar.

Not 5. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna rabatter förvaltare 589 723
Upplupna räntor långfristiga fordringar 194 204
 783 927

Not 6. Förändring i Eget kapital

 Andelskapital Orealiserad 
 (bokfört värde) värdeförändring
  av värdepapper

Andelskapital 435 949 91 140
Föregående års resultat utdelat till andelsägarna -50 765
Insättning/uttag under året  24 265
Resultatdispostion enligt beslut av stämman:
Årets resultat    53 116 ______
Summa Eget kapital 462 565 91 140

Andelskapital till marknadsvärde 2015-12-31 2014-12-31

Belopp vid årets ingång 551 161 508 432
Föregående års resultat utdelat till andelsägarna -50 765 -25 028
Insättning/uttag under året 24 265 -172
Årets förändring i orealiserat värde värdepappersportföljen -24 072 17 164
Årets resultat             0   50 765
 500 589 551 161

Delägare samt dess andelskapital och % andel i konsortiet framgår av bilaga till årsrapporten.

Stockholm 6 april 2016

Karin Meyer Lars Lundquist

Hans Sievertsson Mats Widlund

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2016

Catharina Johansson Söderström Claes Wallén
Auktoriserad revisor
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Bilaga till Apotekarsocietetens värdepapperskonsortiums årsrapport 2015
Andelsvärden i Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium 2015-12-31

Andelsvärdena är – vad gäller konsortiets värdepapper – baserade på vid årskiftet gällande marknadskurser.

Stiftelsens namn Org nr Totalt Totalt Andelar Andelar
  andels- andels- i i
  värde värde fonden fonden
  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
  kkr kkr % %

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse 802007-5464 44 090 43 277 7,96 7,85
Apotekarsocieteten 802000-1577 256 224 257 784 46,27 46,77
Apotekarsocietetens stiftelse för 
farmacevtisk utbildning 802425-7456 915 907 0,17 0,16
Apotekarsocietetens understödsstiftelse 802424-7622 7 411 7 223 1,34 1,31
Apotekarsocietetens stiftelse för 
vetenskaplig forskning 802425-7431 1 812 1 747 0,33 0,32
Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-,
musei- och minnesfond 802425-7423 746 722 0,13 0,13
Apotekare C.D. Carlssons stiftelse 802007-7999 19 688 19 455 3,56 3,53
Rickard Dahlboms stiftelse 802409-0030 1 226 1 162 0,22 0,21
Hugo Eneroths stiftelse 802000-7624 583 562 0,11 0,10
Farmacevternas sjukkassas stiftelse 802407-6864 2 109 2 034 0,38 0,37
Apotekare Gunnar Hylténs stiftelse 802402-3189 3 197 3 149 0,58 0,57
IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning 802005-3677 29 533 28 484 5,33 5,17
Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse 802002-0163 109 203 107 725 19,72 19,55
Stiftelsen NEPI 802400-2589 75 657 75 688 13,66 13,73
Göran Schills stiftelse 802409-0048 1 311 1 242 0,24 0,23
Summa  553 705 551 161 100 100

Bilaga till Apotekarsocietetens värdepapperskonsortiums årsrapport 
 
Aktier, aktierelaterade värdepapper och ränterelaterade värdepapper i Apotekarsocieteten värdepappers- 
konsortium 2015-12-31

Värdepapper Antal Bokf värde Markn värde  Orealiserad
 resp 2015-12-31 2015-12-31  värdeförändring
 nom värde kr kr  kr

Handelsbanken Sverige Index Criteria 445 181 55 718 483 86 369 655  30 651 171
SEB Stiftelsefond Sverige 4 026 200 55 479 899 86 120 408  30 640 509
Summa svenska aktiefonder  111 198 382 172 490 063 31,5% 61 291 681
Totalt svenska aktier & fonder  111 198 382 172 490 063 31,5% 61 291 681
Nordea Institutionella Aktiefonden Stabil A 584 317 64 902 943 94 995 114  30 092 171
Summa utl fonder  64 902 943 94 995 114 17,3% 30 092 171
Totalt utländska aktier & fonder  64 902 943 94 995 114 17,3% 30 092 171
Totalt aktier & aktiefonder  176 101 326 267 485 177  91 383 851
Handelsbanken Sverige Korträntefond 2 708 842 265 627 495 265 141 414  -486 080
HBF MEGA FÖR,OBL UTD 0 4 0  -4
Summa långa räntefonder  265 627 499 265 141 414 48,4% -486 084
SAND150B FRN 170824 10 000 000 10 000 000 10 223 800  223 800
SCA 4% (eff rta 4,7%) 160204 5 000 000 4 847 582 5 015 350  167 768
Summa obligationer o företagslån  14 847 582 15 239 150 2,8% 391 568
periodens över/underpris  149 402   -149 402
Summa över/underpris  149 402   -149 402
Totalt svenska räntebärande värdepapper  280 624 483 280 380 564 51,2% -243 918
Totalt summa värdepapper  456 725 808 547 865 741 100% 91 139 933
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Vi har reviderat bifogad Årsrapport för Apotekar- 
societetens värdepapperskonsortium, APV per den 
31 december 2015, en sammanfattning av betydelse-
fulla redovisningsprinciper och andra upplysningar 
(tillsammans "den finansiella rapporten"). 

Förvaltningsrådets ansvar  
för den finansiella rapporten 
Det är förvaltningsrådet som har ansvaret för att upp-
rätta en finansiell rapport som ger en rättvisande bild 
enligt bokföringslagen och god redovisningssed i Sve-
rige samt för den interna kontroll som förvaltnings-
rådet bedömer är nödvändig för att kunna upprätta 
den finansiella rapporten utan väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att göra ett uttalande om denna finan-
siella rapport på grundval av vår revision. Gransk-
ningen har utförts enligt god revisionssed. För den 
auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krä-
ver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att rimligt 
försäkra sig om att den finansiella rapporten inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i den finansiella rapporten. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedö-
ma riskerna för väsentliga felaktigheter i den finansiel-
la rapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur företaget upprättar den finansiella rapporten 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i företagets interna kon-
troll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i förvaltningsrådets 
eventuella uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i den 
finansiella rapporten. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Oberoende revisors rapport
Uttalande 
Enligt vår uppfattning ger den finansiella rapporten 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
den finansiella ställningen för Apotekarsocietetens 
värdepapperskonsortium, APV per den 31 december 
2015 enligt bokföringslagen och god redovisningssed 
i Sverige.

Stockholm den 12 april 2016

Catharina Johansson Söderström

Claes Wallén
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