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Skattmästarens berättelse för 
verksamhetsåret 1.1–31.12.2016
 

År 2016 var ekonomiskt stormigt. Det radikala svängningarna förorsakades av oron för Kinas ekonomi, 
oljans prisras, brexit och utgången av presidentvalet i USA. I Finland steg på årsnivå generalindex  
OMXH från 8 250 till 9 000, dvs 8,3 %. De börsnoterade aktierna i FLS fonders portfölj steg med 8,62 %. 
Ränteläget var fortfarande lågt. 

Sällskapet

Publikationsverksamhet

Utgifter
Under året utkom två nummer av Handlingarna. Kostnaderna för redaktionellt arbete,  
tryckning och distribution uppgick till 36 509 € (45 361). 

Intäkter
Intäkterna var 0 € (6 000).

Administration

Utgifter
Kostnaderna för styrelsen och mötesverksamheten inklusive traktering  
uppgick till 17 569 € (24 639).
Lönekostnaderna var 47 271 € (45 290) och övriga kanslikostnader 46 365 € (43 632).
Kostnader för städning av Villan och Annexet 8 527 € (9 369).
Kostnaderna uppgick således sammanlagt till 119 732 € (122 940). 

Intäkter
Medlemsavgifterna för år 2016 har varit 65 € för medlemmar bosatta i Nyland,  
50 € för övriga samt en frivillig avgift om 20 € för pensionärer. 
Medlemsavgifterna inbringade 38 995 € (42 897).
Bidraget från fonderna uppgick till 88 000 (88 000) och bidraget från Janssons fond  
uppgick till 26 000 (36 000).

Räkenskapsårets underskott/överskott 301 € (4 935). 

Fastighetsbolaget Johannesbergsvägen 8
Styrelsen för fastighetsbolaget har bestått av ordförande Björn Eklund, samt medlemmarna Ulla Wiklund 
och Thorax representant Matias Mäkinen. 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. I och med att bokföringsperioden förlängdes 
till 18 månader (1.7.2015–31.12.2016) hålls den ordinarie bolagsstämman under våren. Vederlaget har för 
Villan och gårdshuset varit 18 €/m2 samt för Annexet 6,50/m2. 

Villans entréfasad och södra gavel har målats och terrassen vid Villans södra gavel har grundreparerats. 
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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 Tom Pettersson, Kaj Tallroth och Björn Eklund (ordf.). ER sammanträdde 
under året 4 gånger.

Fondernas portfölj hade 31.12.2016 ett marknadsvärde på 96 717 255 € (90 662 617),  
en ökning på 6,2 % (14,3 %).

Nämndvärda nyinvesteringar har inte gjorts. 

Utgifter för fondernas ordinarie verksamhet
Stipendier 1 310 300 € (1 319 393), kansli, förvaltning samt övriga kostnader 35 356 € (39 122).

Utgifter för placeringsverksamheten, som omfattar förvaltningskostnader,  
kostnader för fastighetsskötsel, nedskrivningar och försäljningsförluster av värdepapper  
och kursförluster var sammanlagt 1 032 733 € (882 610).

Intäkter
Intäkterna från placeringsverksamheten, som omfattar räntor, dividender, hyror, försäljningsvinster  
av värdepapper, vinstandelar och kursvinster var sammanlagt 5 950 663 € (4 153 111). 

Adresserna inbringade 3 355 € (2 840).

Villan
Hyresintäkterna för Villan uppgick till 39 405 € (31 365). 
Utgifterna omfattande bl.a. hyresvederlag, reparationer och gårdsunderhåll var 97 294 € (101 212). 

Annexet
Hyresintäkterna för Annexet uppgick till 10 100 € (7 570).
Utgifterna för Annexet uppgick till 25 795 € (22 984).

Verksamhetsperiodens resultat 3 582 384 € (1 866 330).

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

Helsingfors, den 27 januari 2017

Björn Eklund, skattmästare


