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VERKSAMHETSRAPPORT

Verksamhetsrapport 201 I
Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse för Klubbens verksamhet under år
2018.

Under året har hållits fem sammanträden med följande föredragningshållare:

' Alexander Husebye, VD på Centrum för Näringslivshistoria - "Näringslivshistoria i ny form"
' Günther Mårder, vd Företagarna - "Varför är företagandet nyckeln till drömsamhållet - för oss
alla?"
' Thomas Gilr - "l vad resulterar nu valresultatet?"
' Jonas Wiström, VD Ratos - "Ratos Resa"
' PG Nilsson, AB Svenska Brasserier - berättar om sitt företag (Riche, Teatergrillen, Sturehof, Brillo,
Luzette & Ulriksdals värdshus) - och fokuserar pä striden om Stureplan/Sturegallerian
' Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammares nya VD - "Så skapar vi Europas främsta
huvudstadsregion". (Nämndemannamiddagen)

Köpmansklubbens nämnd har haft 6 lunchmöten dår inval ägt rum vår och höst samt förvaltning och
övriga frågor kring klubben har behandlats. Sedvanlig Nämndemannamiddag har ägt rum under
hösten 2018.

Klubben har invalt 21 nya medlemmar under året. Antalet medlemmar var vid årets utgång 682
stycken.

Ledamöter och suppleanter i Nåmnden har varit under perioden 1 jufi 2A17 - 30 juni 2018 samt valda
från och med 1 juli 2018 - 30 juni 2019:

Ordförande: Dag Klackenberg från 1juli2A17 - 30 juni2018 respektive 1juli2018- 30 juni2019.

Vice ordförande: ChristelWiman från 1 juli 2017 - 30 juni2018 respektive 1 juli2018- 30 juni 2019.

Skattmästare: Christian Wegenius från 1 juli 2017 - 30 juni2018 respektive 1 juli2018- 30 juni2019

Ledamöter 1 iuli 2017 - 30 juni 2018
Anders Engström
Eva Hanson
Håkan Svennewall
Bo Källstrand
Olle Lindstrand
Anders Narvinger
Christian Sievert
Cecilia Geijron Olrog

Suppleanter I juli 2017 - 30 juni 2018
Birgit Flening
Otto Drakenberg
Monica Lindstedt

Ledamöter I juli 2018 - 30 juni 2019
Anders Engström
Eva Hanson
Håkan Svennewall
Bo Källstrand
Olle Lindstrand
Anders Narvinger
Christian Sievert
Cecilia Geijron Olrog

Suppleanter I juli 2018 - 30 juni 2019
Birgit Flening
Otto Drakenberg
Monica Lindstedt lKv

Sekreterare och ansvarig för kansli: Torbjörn Lindhe
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BetrËiffande det ekonomiska resultatet av Klubbens verksamhet och dess ställning den 31 december
2018 hËinvisas till bifogad resultat- och balansråikning.
,Arets resultat visar ett överskott pâ 1 '127 025 kronoi (ft år underskott 863 363 kronor).
Balansräkningen visar ett eget kapital på 9 353 1 19 kronor (fg år I 226 094 kronor).
Den dolda reserven i våirdepappersportföljen uppgick lill62121 161 kronor (fg år 65 279 590 kronor)

Övriga punkter för verksamhetsåret 2018:

Under 2015 har Köpmansklubben öppnat upp för ett lirslångt medlemskap för 2 500 kronor som
alternativ till den årliga medlemsavgiften på 1 10 kronor. Under 201 I har 16 stycken valt att betala för
detta lilalånga medlemskap. Totalt antal medlemmar som har betalat denna livslånga medlemsavgifi
uppgår till 79 stycken. Vid inval utgår även en invalsavgift på 500 kr/person.

Klubbens kansli sköts av Torbjörn Lindhe som också är klubbens sekreterare. Uppdraget hanteras av
Torbjörn Lindhe enligt avtal mellan Stockholms Köpmansklubb och Stockholms Handelskammare.

Hemsidan www,kopmansklubben.se är den viktigaste kanalen med medlemmarna. Medlemmar kan
lätt anmäla sig via hemsldan, mobil eller surfplatta och alla kan också se om man är anmäld eller vilka
övriga medlemmar eller gäster som deltar vid varje evenemang. Under 2018 har klubben utvecklat en
ny app Stockholms Köpmansklubb samt anpassat hemsidan till dagens teknik och utformning fÖr
hemsida, app och surfplatta. Under 2018 har också påbOrjats arbete med hemsidan för att koppla ihop
ekonomisystem och register för att få en samlad bas för hela administrativa systemet.

För att minska antalet fakturor samt undvika påminnelser om dessa betalningar har ocksä införts
möjlighet till kortbetalning direkt vid anmälningstillfället. lnbjudningar och fakturor skickas numera med
e-post till de medlemmar som har e-postadress uppgiven. Antalet brevförsändelser har därmed
minskats kraftigt. Antalet medlemmarsom saknar e-post uppgick vid årsskiftet201712018 till ca 80
stycken.

Under 2018 har en ny matrikeltagits fram. Matrikeln delas ut vid evenemang och vid beställning.

Stockholms Köpmansklubb - sponsor av internationellt forskningspris
lnstitutet för Näringslivsforskning (lFN) och Stockholms Köpmansklubb har kommit överens om att
Köpmansklubben under tre år från 1 juli 2015 är partners till GlobalAward for Entrepreneurship
Reserach. Sista betalningen ägde rum 2017 och sista priset med Köpmansklubben delades ut under
2018. Beloppet är 1 250 000 kr/år och prissumman är på 100 000 euro. Pristagaren/na får även en
statyett av Carl Milles (Guds Hand).

Donation till Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm om Köpmansklubben samarbetar för att bidra med vissa resurser för
att stärka intrcsset för näringslivet i Stockholm men också kunna skapa bra förutsättningar fÖr
studenterna vid Handelshögskolan, Under 2017 och fem år framöver kommer Köpmansklubben att
lämna en donation till skolans masterprogram på 500 000 kronor årligen. Donationen har även
utbetalats under 2018. lr
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Belopp i kr Nof 2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Föreningens Intäkter
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Summa förenin gens intåikter

Föreningen kostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från övriga fina nsiella an läggningstillgångar
Övriga rtinteintä kte r och liknande resu ltatposte r
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

-1 185 441 -2 299 471

1 09 920
116550

138 090
117 810

226 470

-1 405 693
-5 818

25s 900

-2 549 553
-5 818

2 2975176
56

-354

1 8s1 862
42

-168

1 789 837 -447 735

1 789 837

-662812

-447 735

-415 628

1 127 025 -863 363
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Belopp iRr Nof 2018-12-31 2017-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

Fi na ns i ella a nl ägg n i ngstíllgànga r
Andra långfristiga värdepappersin nehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gsti ll gångar

Kortr r i stl g a ford rÍ n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsålttningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

3 2788 492 I 026 307

2788 492 I 026 307

2788 492 I 026 307

4 090
6

6 190
86

4 096

6 934 337

6276

369 251

6 938 433 375 527

9726925 I 401 834

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid råkenskapsårets början
Arets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortrristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

I 226 094
1 127 025

9 089 457
-863 363

9 353 119 8224094

24 490
294 371

I 945
45 000

73 875
51 825

5 040
45 000

373 806 175 74A

9726925 I 401 834
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Redovisn i n gspri nciper och boksl utskom mentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmåinna redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6. Samma redovisningsprinciper som
föregående år har tillämpats.

Värderingspr¡nc¡per m m
Tillgångar, avsåttningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Noter

Not I Föreningens kostnader
2018 2017

Arra ngemang och sammankomster
Administration och förvaltn ing

Arvode till skattmästare
Donation IFN
Donation Handelshögskolan i Stockholm
Övrigt

Summa

Not 2 Resultat från finansiella placeringar

1 411 611 2 555 371

2018 2017

246 322
452234

5 818

0
500 000
207 137

245 441
451 625

5 818
1 250 000

500 000
102 487

Utdelningar
Rearesultat
Ränteintäkter
Råntekostnader

Summa

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

1 982 157

993 019
56

-354

1 851 952
-90

40
-168

2974 878 I 861 734

2018-12-31 2017-12-31
Bokfört värde noterade värdepapper
Marknadsvärde på balansdagen

Not 4 Eget kapital

2788 492
64 909 653

I 026 307
73 305 897

2018-12-31 2017-12-31
Eget kapitalvid årets ingång
Ârets resultat

Eget kapital vid årets utgång

8226 094
1 127 025

I 089 457
-863 363

e 353 rle 82260s4l{zq
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Nämndens ordförande

Vår revisionsberåttelse har lämnats 2019- 03- Zt

revlsor
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Skattmästare

Per Odgren
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

Till årsmötet i Stockholms Köpmansklubb, org.nr 802001-9488

Rapport om årsbokslutet

Uttalqnde

Vi har utört en revision av årsbokslutet ftir Stockholms
Köpmansklubb ftir år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt
upprättats i enlighet med bokfijringslagen.

Grundftr uttqlande

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Lek-
mannarevisorns ansvar.

Jag som auktoriserad revisor är oberoende i ftirhållande
till klubben enligt god revisorssed i Sverige och har
fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

Nämndens ansvc¿r

Det är nämnden som har ansvaret ftir att årsbokslutet
upprättas och ftir att bokftiringslagen tillämpas vid upp-
rättande av årsbokslutet. Nämnden ansvarar även frir den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar nämnden ftir
bedömningen av klubbens ftirmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om ftirhållan-
den som kan påverka ftirmågan att fofisätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om nämnden avser
att likvidera klubben, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt altemativ till att göra något av
detta.

Den auktoriserqde revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti fär att en
revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan fÌirväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använderjag profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

identifierar och bedömer jag riskerna für väsentliga
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utftir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga fcir att utgöra en grund ftir mina utta-
landen. Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till fttljd av oegentligheter är högre än ftir en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oe-
gentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftir-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

a

a

a

skaffar jag mig en fürståelse av den del av klubbens
intema kontroll som har betydelse ftir min revision
ftir att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i nämndens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att nämnden
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller frirhållanden som kan leda till
betydande tvivel om klubbens ftirmåga att fortsätta
verksamheten. Omjag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsbe-
rättelsen füsta uppmärksamheten på upplysningama i
årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktom el-
ler, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifi-
era uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser base-
ras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller ftirhållanden göra att en klubb inte
längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningama, och om årsbokslutet återger de un-
derliggande transaktionerna och händelserna i enlig-
het med bokftiringslagen.

a

a
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Jag måste informera nämnden om bland annat revision-
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
ftir den. Jag måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den intema kontrollen som jag identifierat.

Lehnannørevisorns ansvar

Jag har att utftira en revision enligt god revisionssed i
Sverige. Granskningen har varit så ingående och omfat-
tande som goda sed vid detta slag av granskning kräver.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bok-
ftiringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Uttalqnde

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utftirt en
revision av nämndens fiirvaltning av Stockholms Köp-
mansklubb år 2018. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar
nämndens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Grundftr uttalande

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Jag som auktoriserad revisor har i
öwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund fiir vårt uttalande.

Nämndens ansvar

Det är nämnden som har ansvaret {tir ftirvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av frirvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, àt att inhämta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon nämndledamot i något väsent-
ligt avseende ftiretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon ftirsummelse som kan ftiranleda ersättnings-
skyldighet mot klubben.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti für att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
ftirsummelser som kan ftiranleda ersättningsskyldighet
mot klubben.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sve-
rige använder den auktoriserade revisom professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskapema. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på
den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och öwiga valda revisorers bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och {tirhållan-
den som är väsentliga fiir verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir klub-
bens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra färhållanden
som är relevanta fär vårt uttalande om ansvarsfühet.

Stockholm den 28 mars 2019
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tillika
revßor,
i klubben

Per Odgren
Lekmannarevisor,

tillika medlem i klubben
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