
99Årgång 179 Nr 1, 2019

Finska Läkaresällskapet r.f.

Skattmästarens berättelse för 
verksamhetsåret 1.1–31.12.2018
År 2018 kommer vi att minnas som året, då oron på den internationella marknaden igen ökade efter flera års 
stadig uppgång. Orsaker till detta var bl.a. brexit och handelskriget mellan USA och Kina. Trots oro på den 
internationella marknaden ökade både exporten och den inhemska konsumtionen samtidigt som arbetslösheten 
minskade i landet. På grund av det internationella trycket sjönk generalindex OMXH från 9470 till 8709, dvs. 8 %. 
De börsnoterade aktierna i FLS fonders portfölj sjönk med 9,94 %. Ränteläget var fortfarande lågt.

Sällskapet

Publikationsverksamhet

Utgifter
Under året utkom två nummer av Handlingarna. Kostnaderna för redaktionellt arbete, tryckning och distribution 
uppgick till 51 372 € (45 761). 

Intäkter
Intäkterna var 2 000 € (2 000).

Administration

Utgifter
Kostnaderna för mötesverksamheten inklusive traktering uppgick till 29 623 € (28 896).
Lönekostnaderna (inklusive arvoden) var 87 095 € (66 379) och  
kanslikostnader inklusive bankkostnader 84 815 € (82 101).

Intäkter
Medlemsavgifterna för år 2018 har varit 65 € för medlemmar bosatta i Nyland,  
50 € för övriga samt en frivillig avgift om 20 € för pensionärer. 
Medlemsavgifterna inbringade 45 539 € (37 721).
Bidraget från fonderna uppgick till 88 000 (88 000) och bidraget från Janssons fond uppgick till 36 000 (36 000).

RÄKENSKAPSÅRETS UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT  –27 152 € (–29 721) 

Fastighetsbolaget Johannesbergsvägen 8
Styrelsen för fastighetsbolaget har bestått av ordförande Björn Eklund, samt medlemmarna Caj Haglund och  
Thorax representant Oskar Karhu. Under verksamhetsperioden har styrelsen sammanträtt en gång. Revisor  
har varit CGR Rabbe Nevalainen med suppleant från AltumAudit Ab. Fred Packalén från Freddis Ab har varit  
disponent och Seppo Pakkala fastighetsskötare. Vederlaget har för Villan och gårdskarlsbostaden varit 18 €/m2 
samt för Annexet 6,50/m2. 

Under sommaren målades Villans norra fasad och därutöver har en del av Annexets teknik för värme och  
ventilation förnyats.



100 Finska Läkaresällskapets Handlingar

Fonderna
Förvaltningen av de fria fonderna har skötts av Nordea Private Wealth Management under överinseende 
av det Ekonomiska rådet (ER). Rådets sammansättning har bestått av PM Kim Lindström, EM Anders 
Svartbäck och EM Dag Wallgren samt bankens representant VH, EM Stefan von Knorring. Sällskapets 
representanter var Caj Haglund, Björn Eklund och Tom Böhling(ordf.). 
ER sammanträdde under året 4 gånger.

Fondernas portfölj hade 31.12.2018 ett marknadsvärde på 92 877 510 € (105 400 337).

Nämndvärda nyinvesteringar har inte gjorts. 

Utgifter för fondernas ordinarie verksamhet
Stipendier och pris 1 650 147 € (1 402 266) samt administration 31 263 € (36 492).

Utgifter för placeringsverksamheten, som omfattar förvaltningskostnader, kostnader för fastighetsskötsel, 
försäljningsförluster av värdepapper och kursförluster var sammanlagt 2 891 079 € (1 779 124).

Intäkter
Intäkterna från placeringsverksamheten, som omfattar räntor, dividender, hyror, försäljningsvinster av 
värdepapper, vinstandelar och kursvinster var sammanlagt 5 489 075 € (8 066 237).   
 
Adresserna inbringade 2 140 € (2 740).

Villan
Hyresintäkterna för Villan uppgick till 33 925 € (31 445). 
 
Utgifterna omfattande bl.a. hyresvederlag, reparationer och gårdsunderhåll var 90 132 € (96 911). 

Annexet
Hyresintäkterna för Annexet uppgick till 11 665 € (9 340).

Utgifterna för Annexet uppgick till 19 026 € (17 876).

VERKSAMHETSPERIODENS RESULTAT  1 039 587 € (4 857 034) 

Summorna är avrundade till jämna €. Siffrorna för föregående verksamhetsperiod anges inom parentes. 

Helsingfors, den 25 januari 2019

Tom Böhling, skattmästare


