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Styrelsen och verkställande direktören får härmed 
avlämna årsredovisning och koncernredovisning  
för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.  
(Org.nr. 802000-1577)

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i tusentals kronor.  
Värden inom parentes avser föregående räkenskaps-
år.

Allmänt om verksamheten
Apotekarsocieteten är en ideell förening som verkar 
för en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet 
och en för individ och samhälle gynnsam forskning, 
utveckling och användning av läkemedel. Föreningen 
utgör moderorganisation i Apotekarsocietetens kon-
cern och har sitt säte i Stockholm. 

Apotekarsocietetens verksamhet beskrivs i 
stadgarnas ändamålsparagraf ”Apotekarsocieteten är 
en ideell förening med ändamål att befordra en hög 
yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka 
för en gynnsam utveckling och användning av läke-
medel för individ och samhälle. I detta syfte främjar 
föreningen kunskaps- och kompetensutveckling inom 
läkemedelsområdet.”

Föreningen består av 11 lokala kretsar över hela 
Sverige, 14 vetenskapliga sektioner och tre tvär- 
vetenskapliga intressegrupper. Apotekarsocieteten är 
remissinstans för flera myndigheter och har en aktiv 
roll i många utredningar och opinionsfrågor som  
syftar till att stärka life science-sektorn i Sverige. 
Genom biblioteks- och museiverksamheten förvaltar  
Apotekarsocieteten ett svenskt kulturarv inom 
farmaci- och läkemedelsområdet. Genom dotterbo-
laget Läkemedelsakademin i Stockholm AB bedrivs 
den kommersiella verksamheten med högkvalitativa 
utbildningar och det är den del av koncernen som 
har flest anställda. SPhS Stockholm Congress AB 
startades 2018 för att hantera större kongresser och 
samarbeten. Den publicistiska verksamheten bedrivs 
genom den redaktionellt oberoende sajten Läkeme-
delsvärlden.

Apotekarsocietetens rötter sträcker sig till 
1600-talet då föreningen nämns för första gången. 
1778 godkändes de första stadgarna och 1971 
ombildades föreningen till den ideella medlems- 
organisation den är idag.

Föreningen ägs av medlemmarna vars antal vid 
årsskiftet uppgick till 4 617 (5 078). Fullmäktige, 
föreningens högsta beslutande organ,väljs av med-
lemmarna. Vid det ordinarie fullmäktige mötet som 
hålls vartannat år väljs styrelsen för att sköta den 
operativa verksamheten. Fullmäktige beslutar om en 
verksamhetsplan samt budgetram för perioden intill 
nästkommande ordinarie fullmäktigemöte, som blir i 
maj 2022.

Finansieringen av verksamheten kommer delvis 
från medlemsavgifter och de aktiviteter som ingår 
i den operativa verksamheten, huvudsakligen 
utbildningsverksamheten i Läkemedelsakademin. I 
övrigt kommer finansieringen från värdepapper och 
fastigheter. Apotekarsocietetens förmögenhet utgörs 
av andelar i Apotekarsocietetens värdepapperskon-
sortium samt innehav av fastigheter. Föreningen 
äger tre fastigheter med fyra hus längs Wallingatan i 
Stockholm. I två av husen bedrivs den egna verksam-
heten och två av husen innehas för att överskottet ska 
bidra till verksamhetens finansiering.

Främjande av ändamålet
Verksamheten har bedrivits i enlighet med den av 
fullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2020-
2021. Antalet och typ av aktiviteter har anpassats 
efter den pågående pandemin. Flera internationella 
konferenser har skjutits fram till 2021 och flera har 
omformats till helt eller delvis digitala format. Den 
digitala omställningen som påbörjades tidigare acce-
lererades under 2020 vilket resulterat i att över 90% 
av deltagare under året tog del av utbudet i digital 
form. En stor del av verksamheten sett till antal delta-
gare under året, utgörs av kretsarna och sektionernas 
aktiviteter och arrangemangen kan vara både interna 
för medlemmar eller öppna för andra deltagare. 
Antal deltagare till föreningens kompetenshöjande 
aktiviteter uppgick till 5 420 (3 533). Föreningen 
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har ett farmacihistoriskt museum och ett bibliotek.
Som en del i museets utvecklingsprojekt genomför-
des fotografering av ca 1 700 föremål som kommer 
bli digitalt tillgängliga. Medel för detta erhölls från 
Riksantikvarieämbetet. Museet var stängt under 
2020 för att förbereda renovering av fastigheten och 
utveckling av utställningar. Före jul publicerades en 
digital kunskapskalender 1:a till 24:e december med 
ett stort antal följare.

Det vetenskapliga engagemanget bedrivs genom 
deltagande i olika nationella aktiviteter ordnade av 
t.ex. regering, riksdag eller myndigheter, som medlem 
i internationella vetenskapliga organisationer eller 
genomförande av olika egna arrangemang både natio-
nella och som arrangör eller värd för internationella 
kongresser.

Apotekarsocieteten besvarade under året 21 (13) 
remisser från regering, myndigheter m.fl. I samband 
med dessa publicerades relaterade press-meddelan-
den och artiklar.

Apotekarsocieteten ingår sedan 2017 i högnivå- 
grupp och expertgrupp för nationella läkemedels-
strategin som initierats av regeringen och Sveriges 
Kommuner och Regioner. Apotekarsocieteten har, via 
några av sina specialistföreningar, det nationella med-
lemskapet i flertalet internationella vetenskapliga 
organisationer som exempelvis EUFEPS – European 
Federation of Pharmaceutical Science, EuPA – Euro-
pean Proteomics Association, EFMC – European 
Federation of Medicinal Chemistry och EAHP - Euro-
pean Association of Hospital Pharmacists.

Apotekarsocieteten förvaltar 13 stiftelser genom 
vilka stipendier delas ut för olika områden relaterat 
till läkemedel. Även stipendieverksamheten via de 
anknutna stiftelserna utgör en del av organisationens 
vetenskapliga engagemang. Det sammanlagda värdet 
av tillgångarna i de anknutna stiftelserna uppgick 
vid årets slut till 226 mkr. Från dessa har under 
året beviljats 196 anslag om sammanlagt 7,3 mkr, 
huvudsakligen i form av understöd till behövande och 
stipendier för fort-och vidareutbildning samt för att 
stödja forskning genom bland annat stipendier till 
doktorander och för postdoktorala vistelser.

Två stiftelser har nära koppling till Apotekarso-
cieteten men förvaltas av egna styrelser, IF:s stiftelse 
för farmacevtisk forskning och Stiftelsen Nätverk för 
läkemedelsepidemiologi – NEPI.

Läkemedelsakademin är en ledande oberoende 
aktör av fort- och vidareutbildning inom läkemedels- 
området och där genomfördes under året, i egen regi 
och i samverkan med andra aktörer, utbildningar, 
kongresser och symposier med sammanlagt 11 178 
(11 550) deltagare. Läkemedelsakademins utbild-
ningsverksamhet är också en del i verksamhetens 
arbete för att främja ändamålet och de genomför även 

projekt som kan vara bidragsfinansierade. Under 
2020 erhölls främjandemedel om 1 170 tkr för ett 
projekt med syftet att underlätta apotekares integra-
tion på svensk arbetsmarknad.

Nyhetssajten läkemedelsvärlden.se har under 
året belyst läkemedelsområdet genom att publicera 
artiklar och, tillsammans med Apotekarsocieteten, 
arrangera och moderera aktiviteter, framförallt inom 
Apotekarsocietetens fokusområden. Under året hade 
läkemedelsvärlden.se 33 400 unika besökare per 
vecka (25 000).

Resultat och ställning
Årets resultat i koncernen uppgick till -1 143 tkr 
(-3 719 tkr). Verksamhetens omsättning minska-
de i samband med pandemins restriktioner vilket 
kompenserades av ännu större kostnadsminskningar. 
De största förändringarna var kopplade till deltagar-
verksamheten dvs utbildning, kretsar och sektioners 
aktiviteter där corona-pandemin spelade en avgö-
rande roll. Dotterbolaget SPhS Stockholm Congress 
AB har reserverat för en förväntad förlust från det 
avslutade samarbetet med en kongress som skulle ha 
genomförts under året. Resultatet från fastigheterna 
efter skatt uppgick till 3 160 (3 427) tkr.

Portföljens avkastning uppgick till 11 794 tkr 
(9 017 tkr), varav realisationsnettot utgjorde 1 983 
(843) tkr. Marknadsvärdet av Apotekarsocietetens 
andel av värdepapperskonsortiet uppgick vid årets 
slut till 272 922 (278 898) tkr. Kapitalförvaltningen 
sköts genom investering i fonder hos större banker 
eller fondförvaltare. Enligt placeringsriktlinjerna ska 
andelen aktiebaserade fonder uppgå till 75% av den 
totala portföljen och i övrigt bestå av fonder med 
räntebärande värdepapper.
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Flerårsjämförelse,koncernen
Belopp visas i miljoner kronor.
 2020 2019 2018 2017 2016

Rörelsens intäkter 26 29 30 29 28
Rörelsens kostnader -39 -41 -42 -43 -40
Rörelse resultat -12,80 -12,0 -12,0 -13,0 -12,6
Resultat från finansiella investeringar 12 9 9 20 21
Skatt på årets resultat -0,20 -0,8 -0,6 -1,2 -0,4
Resultat före fördelning -1,14 -3,72 -3,70 6,20 8,8

Balansomslutning 245,8 244,7 249,50 255,6 244,7
Eget kapital 234,1 235,2 238,9 242,7 236,6
Medelantal anställda 22 21 22 23 23

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Corona-pandemin har påverkat Apotekarsocietetens verksamhet i hög grad. Föreläsare och deltagare till  
kurserna kunde inte resa eller delta fysiskt under större delen av året. Aktiviteter fick ställas in eller skjutas  
fram. Det som var möjligt ställdes om till digitala aktiviteter. Tre hyresgäster har varit i behov av hyresrabatter.  
Föreningen har med anledning av corona-pandemin tagit del av statliga stöd motsvarande 0,3Mkr och  
Läkemedelsakademin motsvarande1 Mkr.

Ändamålsbestämda medel består av en värderegleringsfond, en forsknings- och stipendiefond och en fastighets-
underhållsfond. Vid fullmäktigemötet vartannat år tas beslut om disposition av ändamålsbestämda medel. Under 
årets fullmäktige beslutades i anspråktagandet av ändamålsbestämda medel för 2018 och 2019. Balanserat 
resultat består av en dispositionsfond och balanserat resultat.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2020 års medel fördelas så:
– Att från Forsknings- och stipendiefonden ianspråk tas 580 000 kr att föras till balanserat resultat
– Att från Dispositionsfonden ianspråk tas 1 500 000 kr att föras till balanserat resultat
– Att resterande överförs i ny räkning

Förändring i eget kapital, koncern
	 	 Bundet	ek	 Fritt	ek	 Fritt	ek	 Fritt	ek	 Totalt
  Grundkapital Ändamålsb. Balanserat Årets eget 
  och reserver medel resultat resultat kapital

Ingående	eget	kapital	 	 96 051	 87 612	 55 272	 -3 719	 235 217
Disposition föregående års resultat    -3 719 3 719
Beslut enligt fullmäktige   -1 816 1 816  
Årets resultat     -1 143 -1 143
Utgående	eget	kapital	 	 96 051	 85 796	 53 369	 -1 143	 234 074

Förändring i eget kapital, moderföreningen
	 	 Bundet	ek	 Fritt	ek	 Fritt	ek	 Fritt	ek	 Totalt
  Grundkapital Ändamålsb. Balanserat Årets eget 
   medel resultat resultat kapital

Ingående eget kapital  96 000 87 612 55 149 -3 970 234 791
Disposition föregående års resultat    -3 970 3 970 
Beslut enligt fullmäktige   -1 816 1 816  
Årets resultat     22 22
Utgående eget kapital  96 000 85 796 52 995 22 234 813
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Resultaträkning
 Koncernen Moderbolaget
  2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01
 Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Verksamhetsintäkter     
Nettoomsättning 2 19 320 23 660 7 581 7 977
Medlemsintäkter  1 788 1 768 1 788 1 768
Bidrag  480 55 480 55
Övriga intäkter  4 258 3 666 1 476 670 
  25 846 29 149 11 325 10 470

Verksamhetskostnader     
Övriga externa kostnader  -18 504 -22 233 -12 783 -16 839
Personalkostnader 3 -19 168 -18 398 -9 856 -5 731
Avskrivningar av materiella     
anläggningstillgångar  -735 -551 -361 -285
Övriga rörelsekostnader  -200 0 0 0 
  -38 607 -41 182 -23 000 -22 855

Verksamhetsresultat  -12 761 -12 033 -11 675 -12 385

Resultat	från	finansiella	poster     
Resultat från övriga värdepapper och 4    
fordringar som är anläggningstillgångar  11 794 9 017 11 794 9 017
Ränteintäkter  164 193 164 193 
  11 957 9 210 11 958 9 210

Resultat	efter	finansiella	poster  -804 -2 823 283 -3 175

Resultat	före	skatt  -804 -2 823 283 -3 175

Skatt på årets resultat  -238 -757 -238 -757
Uppskjuten skatt  -101 -139 -23 -39

Årets resultat  -1 143 -3 719 22 -3 970
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Balansräkning
 Koncernen Moderbolaget
 Not  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella	anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 6 080 4 685 6 080 4 685
Inventarier, verktyg och installationer 6 531 869 0 0
  6 611 5 554 6 080 4 685

Finansiella	anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 0 0 1 199 1 199
Andelar i intresseföretag och 8
gemensamt styrda företag  740 740 740 740
Fordringar hos intresseföretag och
gemensamt styrda företag  3 840 3 840 3 840 3 840
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 212 081 219 064 212 081 219 064
Uppskjuten skattefordran  0 78 0 0
Kapitalförsäkringar 10 0 304 0 0
  216 661 224 026 217 860 224 843

Summa	anläggningstillgångar  223 272 229 580 223 940 229 528

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.     
Färdiga varor och handelsvaror  58 0 0 0
  58 0 0 0
Kortfristiga	fordringar
Kundfordringar  897 1 652 7 380
Aktuell skattefordran  2 0 0 0
Övriga fordringar  12 608 9 341 12 267 9 115
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  1 243 1 100 448 537
  14 750 12 093 12 722 10 032

Kassa och bank
Kassa och bank  7 767 2 996 4 170 2 436
  7 767 2 996 4 170 2 436

Summa	omsättningstillgångar  22 575 15 089 16 892 12 468

SUMMA	TILLGÅNGAR	 	 245 847 244 669 240 832 241 996
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Balansräkning, forts.
 Koncernen Moderbolaget
 Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget kapital, koncern
Bundet eget kapital  96 051 96 051
Annat eget kapital inklusive årets resultat  138 023 139 166
Summa eget kapital, koncern  234 074 235 217

Eget kapital, moderförening

Bundet eget kapital     
Grundkapital    96 000 96 000
    96 000 96 000
Fritt	eget	kapital
Ändamålsbestämda medel    85 796 87 612
Balanserat resultat    52 995 55 149
Årets resultat    22 -3 970
    138 813 138 791

Summa eget kapital    234 813 234 791

Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och liknande  
förpliktelser enligt tryggandelagen  0 377 0 0
Uppskjuten skatteskuld  196 173 196 173 
Summa	avsättningar  196 550 196 173

Kortfristiga	skulder     
Leverantörsskulder  3 645 2 173 534 615
Skulder till koncernföretag  0 0 1 523 2 592
Aktuell skatteskuld  0 204 177 40
Övriga skulder  3 186 1 765 634 879
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  4 746 4 760 2 955 2 906
Summa	kortfristiga	skulder  11 577 8 902 5 823 7 032

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH
SKULDER  245 847 244 669 240 832 241 996
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Kassaflödesanalys
 Koncernen Moderbolaget
  2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01
 Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Den	löpande	verksamheten     
Rörelseresultat 2 -12 761 -12 033 -11 675 -12 384
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet  662 105 361 285
Erhållen ränta m.m.  164 193 164 193
Erlagd ränta  -1 -0 0 0
Betald inkomstskatt  -444 -565 -102 -572

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten
före förändringar av rörelsekapital  -12 380 -12 300 -11 252 -12  478

Kassaflöde	från	förändringar	av
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av
varulager/pågåendearbete  -58 0 0 0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  755 6 373 -323
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -3 410 315 -3 063 -353
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  1 472 -604 -81 -430
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  1 407 -215 -1 265 1 547

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten  -12 214 -12 798 -15 288 -12 037

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark 5 -1 755 -451 -1 755 -451
Förvärv av inventarier, verktyg och 6
installationer  -37 -572 0 0
Förvärv av långfristiga värdepapper 9 -9 017 -8 764 -9 017 -8 764
Utdelning från långfristiga värdepapper 4 11 794 9 017 11 794 9 017
Försäljning av långfristiga värdepapper 9 16 000 12 100 16 000 12 100
Förändring kapitalförsäkringar  0 366 0 0
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten  16 985 11 696 17 022 11 902

Förändring av likvida medel  4 771 -1 102 1 734 -135
Likvida medel vid årets början  2 996 4 098 2 436 2 571
Likvida	medel	vid	årets	slut	 	 7 767	 2 996	 4 170	 2 436
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Noter
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning. Tillämpade principer är oförändrade från 
föregående år.

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

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter har redovisats vid inbetalningstill- 
fället. Hyresintäkter har redovisats i den period  
uthyrningen avser. Övriga bidrag och intäkter har 
hänförts till det år aktiviteten avser.

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

I koncernens och moderföreningens bokslut redo-
visas andelar i intresseföretaget Kårhuset Pharmen 
AB till anskaffningsvärde. Som intäkt från intresse- 
företag redovisas endast eventuell erhållen utdelning 
av vinstmedel 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.

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheterna redovisas till bedömt anskaffningsvärde 
inklusive nyinvesteringar minskat med avskrivningar. 
Fastigheterna är uppdelade i komponenter med varsin 
relevant livslängd och följer olika avskrivningsplaner, 
oberoende från de skattemässiga avskrivningarna.

Inventarierna redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. Inventarier skrivs av 
systematiskt över tillgångarnas bedömda nyttjande-
period.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Markanläggningar 20 år
Byggnader 10-50 år;
Inventarier 3-5 år

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till av 
anskaffningsvärdet. I de fall portföljens bokförda 
värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till 
verkligt värde.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen. Moderföreningens verksamhet är 
inskränkt skattskyldig, med undantag för frivillig 
skattskyldighet av uthyrningsverksamheten i två av 
tre helägda fastigheter. Dotterbolagens verksamhet är 
skattskyldig utan inskräkningar.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten 
skatt beräknas på temporära skillnader mellan 
tillgångens/skuldens redovisade värde och dess 
skattemässiga värde. Moderföreningen redovisar 
uppskjuten skatteskuld pga det redovisade värdet av 
fastigheterna är högre än det skattemässiga.

Avsättningar
Avsättningar för omstruktureringar såsom pensions-
avsättningar redovisas bara om företaget har offentlig-
gjort planens huvuddrag till dem som berörs av den.

Koncernens pensionsavsättningar i form av kapi-
talklassad försäkring reserveras inklusive upplupen 
löneskatt.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen 
Apotekarsocieteten (i vissa fall benämd moderbola-
get) och dess helägda dotterbolag Läkemedelsakade-
min i Stockholm AB och SPhS Stockholm Congress AB.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter 
och kostnader och orealiserade vinster eller förluster 
som uppkommer vid transaktioner mellan koncern- 
företag, elimineras i sin helhet.
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Upplysningar till enskilda poster

Not 2. Nettoomsättning
 Koncernen Moderbolaget
 2020 2019 2020 2019

Hyresintäkter 7 581 6 825 7 581 7 977
Utbildningar och övrigt 11 739 16 835 0 0
 19 320 23 660 7 581 7 977

Not 3. Medelantal anställda
 Koncernen Moderbolaget
 2020 2019 2020 2019

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit 22 21 7 5
varav kvinnor 19 18 6 5
varav män 3 3 1 0

Not 4. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång

 Koncernen Moderbolaget
 2020 2019 2020 2019

Utdelning aktierelaterat 9 496 7 859 9 496 7 859
Utdelning ränterelaterat 315 315 315 315
Realisationsresultat 1 983 843 1 983 843
 11 794 9 017 11 794 9 017

Not 5. Byggnader och mark
 Koncernen Moderbolaget
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 7 969 7 518 7 969 7 518
Inköp 1 755 451 1 755 451
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 9 724 7 969 9 724 7 969
Ingående avskrivningar -3 283 -2 998 -3 283 -2 998
Årets avskrivningar -361 -285 -361 -285
Utgående ackumulerade
avskrivningar -3 645 -3 283 -3 645 -3 283
Utgående redovisat värde 6 080 4 686 6 080 4 685

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer
 Koncernen Moderbolaget
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 666 3 094 980 980
Inköp 37 572 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 703 3 666 980 980
Ingående avskrivningar -2 798 -2 532 -980 -980
Årets avskrivningar -374 -266 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 172 -2 798 -980 -980
Utgående redovisat värde 531 868 0 0
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Not 7. Andelar i koncernföretag

Moderföreningen    2020-12-31 2019-12-31

Företag	 	 	 Antal/Kap.	 Redovisat	 Redovisat
Organisationsnummer	 Säte	 	 andel	%	 värde	 värde
Läkemedelsakademin i 
Stockholm AB   10 000 1 149 1 149
556005-7043 Stockholm  100%
SPhS Stockholm Congress AB   100 50 50
559164-1948 Stockholm  100%
    1 199 1 199

Förändring andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde    1 199 1 199
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden    1 199 1 199
Utgående redovisat värde    1 199 1 199

Not 8. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Moderföreningen   2020-12-31 2019-12-31

Företag	 	 	 Antal/Kap.	 Redovisat	 Redovisat
Organisationsnummer	 Säte	 	 andel%	 värde	 värde
Kårhuset Pharmen AB   18 000 740 740
556043-3277 Stockholm  30%
    740 740
 
Kårhuset Pharmen AB
Ingående anskaffningsvärde    2 160 2 160
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde    2 160 2 160
Ingående nedskrivningar    -1 420 -1 420
Utgående ackumulerade
nedskrivningar    -1 420 -1 420
Utgående redovisat värde    740 740

Not 9. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Moderföreningen 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde
värdepapperskonsortiet 219 064 222 400
Insättning 9 017 8 764
Uttag -16 000 -12 100
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden konsortiet 212 081 219 064

Apotekarsocietetens andel i värdepapperskonsortiet uppgick vid årets slut till 273 mkr (279 mkr) vilket motsvarar 
en andel på 44,30% (44,82%).

Not 10. Kapitalförsäkring 

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31
Skandia försäkringskapital 0 304
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Stockholm  

Märit Johansson Torkel Gren Karin Meyer
ordförande  Verkställande direktör

Karin Gårdmark Östh Mikael Nordberg Maria Palmetun Ekbäck

Andreas Rosenlund Kristina Sparreljung Erik Thorsell

Björn Wettermark Johanna Wikman 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 

Ernst & Young AB

Jens Karlsson Robert Burman
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Not 11. Eventualförpliktelser

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 
aktiekapitalet. Detta har under året resulterat i ett driftsbidrag om 3,2 mkr (5,9 mkr).

Not 12. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Genom Läkemedelsakademin i Stockholm AB ansöktes om främjandemedel för 2021. Ansökan beviljades i februari 
2021 med ett belopp motsvarande 1,0 mkr.

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende är det svårt att 
kvantifiera corona-pandemins framtida påverkan på verksamheten.
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Apotekarsocieteten år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderföreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten De auktoriserade revisorernas 
ansvar samt Den förtroendevalde revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställan-
de direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställan-
de direktören avser att likvidera föreningen, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och den verkställande direktören som 
har ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av en separat upprättat verksam-
hetsberättelse.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapporte-
ra i det avseendet.

De auktoriserade revisorernas ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
att årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 

Revisionsberättelse
Till föreningsstämma i Apotekarsocieteten, org.nr 802000-1577 
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eller misstag, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls- 
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämp-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens för- 
måga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisning-
en och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncer-
nen för att göra ett uttalande avseende koncernre-
dovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ansvariga 
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen och verkställande direk-
tören om bland annat revisionens planerade omfatt-

ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister 
i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredo-
visningen och koncernredovisningen ger en rättvisan-
de bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
av Apotekarsocieteten för år 2020 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi 
som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhäm-
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelse ledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
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ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av vår digitala under-
skrift 

Ernst & Young AB

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Robert Burman
Förtroendevald revisor
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Årsrapport 2020
för Apotekarsocietetens värdepapperkonsortium

Verksamhetsberättelse
I årsrapporten anges belopp i tusentals kronor om 
inget annat anges.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium är 
en samförvaltning av tillgångar som tillskjutits av 
Apotekarsocieteten och Apotekarsocietetens stiftel-
ser. Konsortiet startade sin verksamhet den 1 januari 
1996. Förvaltningen sköts av ett förvaltningsråd som 
utses av Apotekarsocietetens styrelse. Konsortiet har 
15 delägare. I januari 2021 kommer Apotekarsociete-
ten bryta ut sin andel ur konsortiet och ett uppdaterat 
avtal är tecknat mellan de 14 stiftelser som kvarstår 
som delägare.

Målet för förvaltningen av Apotekarsocietetens 
värdepapperskonsortium (APV) fonderade medel är 
att långsiktigt bidra till delägarnas verksamhet med så 
stora tillskott som möjligt under det att de fonderade 
medlens reala värden bevaras och att portföljen på 
lång sikt skall ge en total real avkastning om 4,0 % av 
det genomsnittliga förvaltade kapitalet.

Enligt placeringsriktlinjerna ska allokeringen 
mellan tillgångsslagen i APVs portfölj vara 75 procent i 
aktiefonder och 25 procent i fonder med räntebärande 
värdepapper med en marginal på +5/ el -5 procent-
enheter. Till räntebärande räknas konsortiets likvida 
medel. Förvaltningsrådet har under året haft fyra 
fysiska möten. Fondförvaltare har bjudits in för  
att presentera utfallet, strategier och synen på  
marknaden.

Under februari och mars föll världens börser 
kraftigt till följd av corona-pandemin. Under det andra 
kvartalet skedde sedan en återhämtning men under 
oktober föll börserna återigen för att sedan återhämta 
sig under de två sista månaderna. Marknadsvärdet 
på värdepappersplaceringarna var vid årets utgång 
601 Mkr (f.å. 619 Mkr).

Delägarnas andelskapital till marknadsvärde var 
vid årsskiftet värt 616 Mkr (f.å. 622 Mkr). Skillnaden 
mellan portföljens marknadsvärde och delägarnas 
andelskapital består av delägarnas uttag/återinves-
teringar av tidigare upparbetat resultat. Den orealise-
rade värdeförändringen varvid årets utgång 118 Mkr 
(f.å. 122 Mkr). Detta innebär att den orealiserade 
värdeförändringen under året har förändrats med 
-4 Mkr (få 100 Mkr). Direktavkastningen på ränte- och 
aktierelaterade värdepapper uppgår till 18 Mkr (f.å. 
15 Mkr). Därutöver har förvaltarrabatter på 4 Mkr  
(f.å. 4 Mkr) erhållits för innehav i fonderna hos 
Handelsbanken, Nordea, SEB och SPP.

Totalavkastning på placeringarna (direktavkast-
ning, realiserad- och orealiserad värdeförändring) på 
ingående marknadsvärde korrigerat för delägarnas 
nettouttag under året blev 3,9% (f.å. 24,0 %).
Motsvarande jämförelseindex uppgår till 8,9 %  
(f.å. 24,5 %).

För åren 2016-2020 har den genomsnittliga totala 
realavkastningen varit god med en real snittavkast-
ning på 6,5 %.

Flerårsöversikt
Förändring Eget kapital, tkr 2020 2019 2018 2017 2016

Bokfört värde vid årets ingång 500 312 502 483 505 355 482 847 462 565
Föreg. års resultat, uttag/tillfört andelskapital -20 II9 -19 382 -44 018 -47 085 -53 116
Under året uttaget/tillfört andelskapital -8 670 -2 908 21 764 25 575 26 313
Årets resultat 26 624 20 119 19 382 44 018 47 085
Bokförda värdet vid årets utgång 498 147 500 312 502 483 505 355 482 847

Orealiserad vinst/förlust vid årets ingång 121 945 22 257 64 534 76 589 91 140
Värdepapper, orealiserat värde -3 996 99 689 -42 277 -12 055 -14 550
Marknadsvärde vid årets slut 616 096 622 257 524 740 569 889 559 437
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År	 Portfölj	 Index	 Avvikelse	 Ack	portfölj	 Ack	index	 Ack	avvikelse
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 1,4 164,4 135,6 28,8
2016 6,2 7,2 -1,0 180,8 152,5 28,3
2017 5,9 6,8 -0,9 197,2 169,7 27,6
2018 -4,2 -4,1 -0,1 184,7 158,6 26,1
2019 24,0 24,5 -0,5 253,0 221,9 31,1
2020 3,9 8,9 -5,0 266,8 250,5 16,2

FlerårsjämförelseFlerårsjämförelse
Totalavkastning % 
ackumulerat

 Andelsvärde	 Andelar	i	konsortiet
 Marknadsvärde Marknadsvärde
Delägare 2020-12-31 2019-12-3I 2020-12-31 2019-12-31

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse 51 741 51 855 8,40% 8,33%
Apotekarsocieteten 272 922 278 898 44,30% 44,82%
Apotekarsocietetens stiftelse för farmacevtisk utb. 1 036 1 061 0,17% 0,17%
Apotekarsocietetens understödsstiftelse 8 493 8 635 1,38% 1,39%
Apotekarsocietetens stiftelse för vetenskaplig forskning 2 063 2 100 0,33% 0,34%
Stiftelsen Apotekarsocietetens bibl.-, musei- och mf 859 866 0,14% 0,14%
Apotekare C.D. Carlssons stiftelse 23 557 23 281 3,82% 3,74%
Rickard Dahlboms stiftelse 857 1 495 0,14% 0,24%
Hugo Eneroths stiftelse 646 648 0,10% 0,10%
Farmacevternas sjukkassas stiftelse 2 440 2 429 0,40% 0,39%
Apotekare Gunnar Hyltens stiftelse 3 723 3 754 0,60% 0,60%
IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning 34 492 34 576 5,60% 5,56%
Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse 130 011 128 795 21,10% 20,70%
Stiftelsen NEPI 82 404 82 378 13,38% 13,24%
Göran Schills stiftelse 850 1 487 0,14% 0,24%
Summa	 616 096	 622 257	 100	 100

Andelsvärdena är baserade på vid årsskiftet gällande marknadskurser.
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Resultaträkning
  2020-01-01 2019-01-01
 Not 2020-12-31 2019-12-31

Intäkter
Utdelningar 2 18 459 14 642
Fondrabatter  3 961 4 001
  22 420 18 643
Kostnader
Externa förvaltningskostnader  -455 -676
  -455 -676

Rörelseresultat  21 965 17 967

Resultat	från	finansiella	poster
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar  4 660 2 152
  4 660 2 152

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 26624 20 119 

Årets	resultat	 	 26 624	 20 119

Balansräkning
 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella	anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 3 482 985 497 249
  482 985 497 249
Summa	anläggningstillgångar	 	 482 985	 497 249

Omsättningstillgångar

Kortfristiga	fordringar
Övriga fordringar  0 9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 1 019 1 049
  1 019 1 058
Kassa och bank  14 143 2 657
Summa	omsättningstillgångar  15 162 3 715
SUMMA	TILLGÅNGAR	 	 498 147	 500 964

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital  471 522 480 193
  471 522 480 193

Årets resultat  26 624 20 119
Summa eget kapital  498 147 500 312

Kortfristiga	skulder
Leverantörsskulder  0 533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  0 119
Summa	kortfristiga	skulder  0 652

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 498 147	 500 964
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Karin Meyer Jan-Olov Olsson

Hans Sievertsson Lars Bennbom

Vår granskningsrapport har lämnats den 2021-03-04

Ernst & Young AB

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Tilläggsupplysningar

Allmänna upplysningar
Not 1. Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovis-
ning i mindre företag (K2).Tillämpade principer är 
oförändrade jämfört med föregående år.

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

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
bedömning beräknas inbetalas.

Finansiella instrument
Innehav av överlåtbara värdepapper och fondandelar 

utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens 
bokförda värde överstiger verkligt värde görs ned-
skrivning hos respektive delägare.

Räntefond klassificerad som anläggningstillgång 
redovisas till anskaffningsvärde. Vinst/förlust vid 
avyttring redovisas som realisationsresultat.

Samförvaltning
Apotekarsocietetens värdepapperskonsortium är en 
samförvaltning av tillgångar. Tillgångarna förvaltas 
såsom ett enkelt bolag enligt ett avtal mellan delägar-
na. Tillgångarna ägs gemensamt av de delägare som 
har placerat kapital i konsortiet. Delägarnas procentu-
ella andel motsvarar det insatta kapitalet i förhållande 
till konsortiet totala kapital. Varje delägare erhåller 
procentuell avkastning efter sin ideella andel av netto-
tillgångarna.

Upplysningar till enskilda poster
Not 2. Utdelningar värdepappersinnehav 2020 2019

Utdelning aktierelaterat 17 814 13 997
Utdelning ränterelaterat 645 644
 18 459 14 641

Not	3.	Andra	långfristiga	värdepappersinnehav	 2020-12-31	 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 497 249 497 239
Inköp 12 707 10 880
Försäljningar -26 971 -10 870
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 482 985 497 249
Utgående redovisat värde 482 985 497 249

Marknadsvärdet på de långfristiga värdepappersinnehaven uppgick 2020-12-31 till 600 934 tkr (619 195 tkr). 
Fördelningen var på balansdagen 76 % aktierelaterade innehav, 24 % ränterelaterade innehav inkl. likvida medel.

Not 4. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2020-12-31 2019-12-31

Upplupna fondrabatter SEB, SPP och Nordea 1019 1049
 1019 1049
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Rapport från Oberoende revisor
Till förvaltningsrådet Apotekarsocietetens 
Värdepapperskonsortium

Vi har reviderat bifogad Årsrapport för Apotekarso-
cietetens Värdepapperskonsortium, nedan benämnt 
finansiell rapport, vilken består av verksamhetsberät-
telse, resultaträkning, balansräkning per 31december 
2020 samt tillhörande noter och betydande redovis-
ningsprinciper samt andra upplysningar. Den finan-
siella rapporten har upprättats av förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets ansvar för årsberättelsen
Det är förvaltningsrådet som har ansvaret för att upp-
rätta den finansiella rapporten enligt bokföringslagen, 
och för sådan intern kontroll som förvaltningsrådet 
bedömer nödvändig för att upprätta en finansiell rap-
port som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att göra ett uttalande om den finansiella 
rapporten på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen i enligt lnternational Standards on Audi-
ting. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att rimligt 
försäkra oss 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 de finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedö-
ma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur förvaltningsrådet upprättar den finansiella 
rapporten för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna 
kontrollen. En revision innefattar också en utvärde-
ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i förvaltnings-
rådets uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i den 
finansiella rapporten. Vi anser att de revisionsbevis vi 
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsrapporten för Apotekar-
societetens Värdepapperskonsortium i alla väsentliga 
avseenden upprättats enligt de redovisningsprinciper 
som anges i årsrapporten.

Redovisningsgrund
Utan att modifiera vårt uttalande vill vi fästa upp-
märksamheten på att den finansiella rapporten har 
upprättats för att uppfylla konsortiets andelsägares 
krav på redovisning. Den är kanske därför inte lämplig 
för andra syften.

Stockholm den 4 mars 2021

Ernst & Young AB

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor
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