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FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
Styrelsen för Företagsekonomiska Föreningen får härmed avge följande berättelse över föreningens
verksamhet för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31.
Årsredovisningen omfattar
Förvaltningsberättelse
Resultaträkningar
Balansräkningar
Redovisningsprinciper och noter

Information om verksamhet
FÖRETAGSEKONOMISKA FÖRENINGEN FEF, org. nr 802001-1345, är en ideell förening verksam
sedan 1936 med syfte att verka för en positiv utveckling och tillämpning av praktisk erfarenhet och
teoretisk kunskap inom det företagsekonomiska området. Föreningens huvudsakliga verksamhet
planeras och genomförs inom fem ämnesinriktade sektioner.
Årsmötet den 21 maj 2013 beslöt om en oförändrad medlemsavgift för år 2014. Fördelningen mellan
medlemsavgift, serviceavgift och moms är enligt följande.
Medlemsavgift
Serviceavgift
Moms
Totalt

50
340
85
475 kronor

Föreningens medlemsantal uppgick vid slutet av året till 361 (374).

PROGRAMVERKSAMHETEN
Programverksamheten har under 2013 främst omfattat 10 mycket välbesökta lunchprogram oftast hos
FEF:s lokalsponsorer Ernst & Young, Deloitte, KPMG, Grant Thornton och PwC i samarbete med
Företagsekonomiska Institutet (FEI). Utöver detta har föreningen arrangerat årsmöte och tillsammans
med FEI även utdelning av pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi till minne av Oscar Sillén.

Årsmöte den 21 maj 2013
Årsmötet hölls i Myntmuséets sammanträdeslokal och följdes av guidad visning av Stockholms slott.
Efter detta intogs vårmiddag på Myntkrogen med musikunderhållning av svenska artister och med
vårtal av föreningens ordförande.

2013-01-16 Sektion Redovisning & Ekonomisk Styrning
Johan Danelius, Justitiedepartementet talade på temat - Utvecklingen av corporate governance i Sverige
och internationellt.
Det pågår flera initiativ som syftar till att se över corporate governance både i Sverige, EU och övriga
världen. De viktigaste frågeställningarna belystes och Johan beskrev också utvecklingen just nu.
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I samarbete med BoardNews.no delades även pris ut till

ÅRETS BÄSTE ORDFÖRANDE ”Chair of the year”
Årets vinnare, Anders Narvinger höll ett kort anförande samt medverkade i en utfrågning av juryn.
Vinnaren representerar Sverige i den nordiska finalen.

2013-02-13 Akademiska Sektionen
Eva Wittbom, föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten (AES), vid Företagsekonomiska
institutionen, Stockholms universitet, talade om - Effektivitet och verksamhetsstyrning i offentlig sektor.
Eva belyste ekonomistyrningsprocesser ur några olika perspektiv. Hennes forskning handlar framför allt
om hur interna styrnings- och ledningssystem fungerar för att kunna styra olika verksamheter till att
uppnå politiskt ställda mål inom ramen för alla krav som ställs. Demokrati och rättssäkerhet ska prägla
den offentliga förvaltningen samtidigt som den ska vara effektiv. Vertikala styrprocesser ska kunna
hantera horisontella krav. Komplexiteten är stor när leverans ska ske till samhället i stort, men också
individuellt till användare, brukare, avnämare och det ska ske med finansiärernas goda minne: alla
skattebetalare ska uppleva att pengarna skapar värde.

2013-03-13 Sektion Finansiering
Talare var Assar Lindbeck, pensionerad professor i nationalekonomi, verksam vid Institutet för
internationell ekonomi vid Stockholms universitet (IIES) samt vid Institutet för Näringslivsforskning
(IFN) och även som konstnär.
Assar var ordförande för den så kallade Lindbeckkommissionen som utsågs av regeringen 1992-1993 och
kom med många förslag, bitvis kontroversiella, för att förbättra Sveriges ekonomi och konkurrenskraft i
den då rådande ekonomiska krisen. De flesta förslagen genomfördes under 1990-talet.
Dagens tema var - Den ekonomiska politikens problem i går och i framtiden.
Assar har varit centralt placerad nationalekonom under i flera decennier och ordförande i
Lindbeckkommissionen. Därför har han utmärkta möjligheter att dra slutsatser och lärdomar utifrån
den förda ekonomiska politiken som har betydelse för framtida ekonomisk politik.

2013-04-10 Sektion Ledarskap & Management
Karin Hovlin och Sofie Arvidsson från Governo berättade om - Kreativitet och nytänkande i den
offentliga sektorn.
Det är inte bara i företagen som innovation blivit en allt viktigare drivkraft. Utan även i skolor,
kommuner, landsting och myndigheter pågår projekt som bygger på systematisk utveckling mot väl
definierade behov. En ökad innovationsförmåga är av avgörande betydelse för att utveckla den svenska
välfärden, liksom för att skapa tillväxt och samhällsnytta. Nu händer det mycket spännande, inte minst
med hjälp av ny teknik. Men hur skapar vi ett klimat som stimulerar nytänkande och innovation? I en
ny studie som Governo AB gjort på uppdrag VINNOVA diskuteras hur sju innovativa offentliga
organisationer har arbetat på ett systematiskt och hållbart sätt.
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Karin Hovlin och Sofie Arvidsson från Governo informerade om hur några modiga ledare, ofta i
samverkan med näringslivet, lyckats skapa innovationskraft hos medarbetarna. Det har resulterat i
smarta och effektiva lösningar såsom
●
Bolagsverket (Verksamt.se) kontakten mellan näringsliv och myndigheter kan underlättas
genom en gemensam portal

●
●

Försäkringskassan (Facebook och appar) för att förbättra kommunikationen med sina kunder
och få bort ”byråkrat-andan” till att tänka nytt och få kundens fokus!
Årstaskolan (IT i skolan och digitalt lärande) – har lyckats modernisera hela synen på lärande
genom digitala verktyg

2013-05-08 Sektion Marknadsföring
Magnus Enell, senior advisor på Vattenfall samt adjungerad professor på KTH berättade om - CSR
vad är det och varför ska företag ägna sig åt det?
Dagens Industri har bl a skrivit ”Är det något som affärerna kring Telia Sonera har visat är det att CSR
inte längre bara kan vara en fras att slänga sig med.”
Kring detta ämnesområde informerade Magnus Enell som arbetat med sakfrågorna i många år, idag
som senior advisor på Vattenfall. Han är därtill adjungerad professor på KTH. Magnus har även
skrivit böcker inom området.

2013-06-12 Sektion Redovisning & Ekonomisk Styrning
André Andersson, advokat vid Mannheimer Swartling och Ulf Westerberg, partner vid PwC talade
på temat - Företagsobligationer som finansiering.
Företagsobligationer är ett hett ämne just nu. De ger en attraktiv möjlighet för bolag att finansiera
förvärv och expansion. Samtidigt innebär en obligationsemission nya utmaningar för företagsledning
och ägare.

2013-09-11 Sektion Finansiering
Talare var Ossian Ekdahl, Första AP-fonden (och FEF). Ossian är Kommunikationschef och
ägaransvarig på Första AP-fonden. Han ansvarar därmed för fondens externa och intern information.
Han sitter i några valberedningar som föreslår styrelser för bolagsstämmor i svenska börsnoterade bolag.
Tema var - Vad händer på Första AP-fonden?
Under 2013 har det presenterats ett antal utredningar och förslag på förändringar av pensionssystemet,
bland annat om att minska antalet AP-fonder och ta bort den kritiserade bromsen. Ossian redogjorde
för förslagen och hur de kommer att påverka din pension om de genomförs.
Ossian berättade också om hur fonden har ändrat sitt sätt att göra investeringar den senaste tiden i syfte
att kunna vara en mer engagerad ägare. Vilka effekter har det fått för bolagen och för avkastningen?
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2013-10-09 Akademiska sektionen
Professorerna Håkan Lindgren och Klas Nyberg, verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm talade
om - Grosshandelssocieteten i Stockholm; en samhällskraft med sociala ambitioner.
Institutet för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i
Stockholm har under senare år varit engagerat i ett forskningsprojekt om Stockholms Borgerskap
och Grosshandelssocietet 1736-2010.
●
Grosshandelns och Grosshandelssocietetens betydelse för modernisering och omvandling av
svensk ekonomi
●
Grosshandlarnas och Grosshandelssocietetens roll under 1900-talet för att utveckla privata
alternativ till den offentliga vården, centrerat kring de ”Änke- och Gubbhus” som startade sin
verksamhet redan på 1700-talet
Håkan Lindgren och Klas Nyberg har avrapporterat delar av forskningsprojektet i varsin bok; ”För
enskilt och allmänt väl” respektive ”Storköpman som samhällskraft”. Bägge har undertiteln ”Borgerskap
och Grosshandelssocietet i Stockholm” vilket var temat för lunchseminariet.

2013-11-13 FEF och Företagsekonomiska Institutet (FEI)
Företagsekonomiska Föreningen och Företagsekonomiska Institutet delade ut Oscar Silléns pris för
bästa doktorsavhandling i företagsekonomi. Juryns motivering presenterades av professor Sven-Erik
Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm.
Priset delades mellan två pristagare, David von Laskowski och Charlotta Bay. Avhandlingarna framlades
vid Handelshögskolan i Stockholm respektive Uppsala universitet. Prissumman uppgår till 30 000 kronor.
David von Laskowski har skrivit doktorsavhandlingen ”How Changes in Managers´ Sensemaking
Influence a Strategic Change”. Juryns motivering lyder:

"David von Laskowskis avhandling tar sig an ett aktuellt och spännande företagsekonomiskt fält som
klart och redigt presenteras i arbetets inledning. Författaren har erhållit en närmast unik access till en
empiri som ofta är svårerövrad och lyckas på basis av detta material presentera en grundlig och
skarpsinnig studie rörande ett PE-företags ansträngningar att förädla ett uppköpt företag. Arbetet är ett
mycket gott exempel på en kvalitativ studie och de teoretiska texterna är också av högsta klass. Analysens
klarhet, stringens och kreativitet medför att slutsatserna blir starka och trovärdiga – bidraget till vetandet
på det aktuella fältet blir därför högst betydande.”
Charlotta Bay har skrivit doktorsavhandlingen ”Making Accounting Matter: A Study of the Constitutive
Practices of Accounting Framers”. Juryns motivering lyder:

”Charlotta Bay har i sin avhandling på ett originellt sätt öppnat upp ett angeläget ämne. Hennes studie
visar hur inramning har använts för att sätta in redovisningsinformation i sammanhang där den kan få
stor betydelse för människors vardag. Studien visar hur redovisningsrapporter har använts av olika aktörer
för att få genomslag i människors tänkande om sin egen finansiella situation. Avhandlingen är ett välskrivet
arbete av internationell klass. En väl underbyggd teoretisk plattform ger stadga åt slutsatserna. Hennes
sätt att angripa den tilltagande finansialiseringen av människors vardag kan inspirera många forskare att
gå vidare i dessa kritiska fotspår.”
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Arbetet med att sålla ut vinnarna från de cirka 45 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år
genomförs av juryn.

Sektion Ledarskap & Management inbjöd också till föredrag av Jens Spendrup, familjeföretagare
och företagsföreträdare.
Jens Spendrup brinner för entreprenörskap och företagande och för Sverige. Utöver sin gärning som
företagsbyggare har han ägnat stor del av sin tid för att stå upp för marknadsekonomin och enskilt ägande.
Som ordförande i Svenskt Näringsliv vill han göra det tydligt för alla – inte enbart för politiker och
myndigheter - att om Sverige fortsatt ska vara framgångsrikt i den ökande globaliseringen - måste den
politiska utmaningen vara att ge företagen konkurrenskraftiga villkor.
Jens gav exempel på vilka reformer och handfasta åtgärder som måste genomföras för att
●
alla inser entreprenörernas avgörande roll och en grundförutsättning för vår välfärd
●
svenska företag fortsatt är framgångsrika på världsmarknaden
●
fler tar klivet och blir företagare
●
arbetslösheten och utanförskapet för de unga reduceras
●
Jens är styrelseordförande i familjeföretaget Spendrup Bryggeri AB – Sveriges största bryggeri.
I maj 2013 vald till ordförande i Svenskt Näringsliv med ca 60 000 medlemsföretag

2013-12-11 Sektion Marknadsföring
Lena Landahl, VD på konsultföretaget Cliente talade på temat - Kundinsikt som ett redskap för bättre affärer.
Detta handlar om hur man kan använda förståelse av sina kunder för att omvandla den insikten till
handgripliga åtgärder som ger faktiska resultat, t ex effektivisera processer, förbättra erbjudanden,
utveckla kundmöten samt leda medarbetarna.
Cliente arbetar med många av våra kända företag, såväl inom B2B som B2C och Lena delade med sig
av några intressanta kundcase.

STYRELSE OCH REVISORER
Vid årsmötet den 21 maj 2013 föreslog valnämnden genom ordförande Elisabeth Annell omval av ordförande
vice ordförande och styrelseledamöter.
Till val av revisorer och revisorssuppleanter föreslogs omval och revisorer och revisorssuppleanter.
Årsmötet godkände valnämndens förslag.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden.
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Ordförande
Vice Ordf.
Ordinarie ledamöter

Björn Wolrath
Tommy Adamsson
Gillis Cullin
Annelie Karlsson
Fredrik Lundstedt
Leif Persson
Siv Persson
Erik Sarfors
Maria Sedolin
Lena Snygg

Revisorer ordinarie

Elisabeth Simonsson
Carl Niring

Suppleanter

Monika Wannholm
Rutger Nordström

VALNÄMND
till valnämnd att förbereda val av styrelseledamöter och revisorer till årsmötet 2014 valdes fyra ledamöter.
Ordförande
Vice ordförande
Övriga ledamöter

Elisabet Annell
Torsten Östervall*
Magnus Rolf
Peter Hägglund

*Utsågs enligt Årsmötets beslut av styrelsen.

STYRELSEFUNKTIONÄRER
Under året har följande funktionärer varit verksamma:
Skattmästare
Sekreterare
Bitr. sekreterare
Klubbmästare
Bitr. klubbmästare
Medlemsansvarig
Medlemsnämnd Ordf.
Medlemsnämnd övriga

Erik Sarfors
Anders Kragsterman
Erik Sarfors
Torsten Östervall
Siv Persson
Maria Sedolin
Björn Wolrath
Erik Sarfors
Anders Kragsterman
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SEKTIONSSTYRELSERNA 2013
Sektionsstyrelserna har haft följande sammansättningar:

Sektion Ledarskap och Management
Ordförande
Ledamöter

Sören Berggren
Anders Ljung
Caroline Andersson
Gunnar Liljeström
Pia Nilsson Stolt
Carl-Johan Petri
Gunnar Öijvall
Marianne Rilde-Björkman

Sektion Redovisning och Ekonomisk styrning
Ordförande
Ledamöter

Magnus Svensson Henryson
Carl-Henrik Lindgren
Anna Hesselman
Nils Liliendahl
Walter Schuster

Sektion Finansiering
Ordförande
Ledamöter

Ossian Ekdahl
Dag Lindskog
Sven Hydén
Kjell-Åke Dahlström
Anders Berg

Sektion Marknadsföring
Ordförande
Ledamöter

Siv Persson
Rolf Ericsson
Carina Holmberg
Fredrik Nordin

Akademiska Sektionen
Ordförande
Ledamöter

Susanne Weinberg
Jan Tullberg
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Flerårsjämförelse
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr).
2013
Nettoomsättning
169
Resultat efter finansiella poster
42
Balansomslutning
672
(Nyckeltalsdefinitioner framgår av tilläggsupplysningarna.)

2012

2011

2010

2009

165
-44
633

223
56
695

27
33
596

19
11
569

Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står:
bundet eget kapital
balanserade vinstmedel
årets resultat

144 079
428 762
54 137
626 978

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning balanseras

626 978
626 978

Resultatet av föreningens rörelse och dess ekonomiska ställning vid årets utgång framgår i övrigt av
följande resultat- och balansräkningar.
Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.
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RESULTATRÄKNINGAR
för räkenskapsåret 01 januari -- 31 december

Not

2013

2012

168 554
168 554

164 953
164 953

-156 790
11 764

-168 822
-3 869

1

30 605
3
0
42 372

-40 175
153
-29
-43 920

2

22 809

3 467

-11 044

-1 533

54 137

-41 986

Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNINGAR
Kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

548 195
548 195

337 100
337 100

0
0
0

475
3 271
3 746

Kassa och bank

123 358

292 088

SUMMA TILLGÅNGAR

671 553

632 934

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i andra bolag
Summa finansiella anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
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BALANSRÄKNINGAR
Kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

144 079
482 899
626 978

144 079
428 762
572 841

6 369

29 178

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

8 812
10 354
1 040
18 000
38 206

8 834
2 556
1 525
18 000
30 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

671 553

632 934

Inga
Inga

Inga
Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

4

Bundet Eget Kapital
Fritt Eget Kapital
Summa eget kapital

Obeskattade reserver

5

Skulder
Kortfristiga skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Övriga ansvarsförbindelser
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd
aveende mindre företag.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter redovisas i den period som tjänster tillhandahållits och material levererats.
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter har
tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning:
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader
avskrivningar på anläggningstillgångar

Balansomslutning:
Föreningens samlade tillgångar

NOTER
Kr

Not 1.

Resultat från övriga värdepapper
Utdelningar
Resultat av försäljningar av värdepapper
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar

2013

2012

15 315
-102 024
117 314
0
30 605

25 225
0
0
-65 400
-40 175
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NOTER

Kr

Not 2.

Bokslutsdispositioner

2013-12-31

2012-12-31

22 809
22 809

3 467
3 467

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utg. ackumulerade anskaffningsvärden

596 455
280 531
-186 750
690 236

596 455
0
0
596 455

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Årets återföring av nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-259 355
0
117 314
-142 041

-193 955
-65 400
0
-259 355

Utgående bokfört värde

548 195

337 100

Marknadsvärde

548 195

337 100

Återföring från periodiseringsfond

Not 3.

Not 4.

Aktier i andra bolag

Eget kapital

Bundet Eget Kapital

Fritt Eget Kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Vid årets början
Årets omföring
Årets resultat

144 079

470 747
-41 986

-41 986
41 986
54 137

Vid årets slut

144 079

428 762

54 137
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NOTER

Kr

Not 5.

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering
Periodiseringsfond vid 2009 års taxering

2013-12-31

2012-12-31

0
6 369
6 369

22 809
6 369
29 178

Stockholm den

Björn Wolrath

Tommy Adamsson

Gillis Culin

Annelie Karlsson

Fredrik Lundstedt

Leif Persson

Siv Persson

Erik Sarfors

Maria Sedolin

Lena Snygg

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits

Elisabeth Simonsson
Auktoriserad revisor

Carl Niring
Auktoriserad revisor

