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Ordförande har ordet
2017 blev ett oförutsebart år.
Vårens något turbulenta start med flera avhopp från styrelsen, förde tyvärr med sig att vi tappade lite
fart. Att bli ombedd att axla rollen som ordförande med start under sommaren blev en utmaning jag
inte ångrar.
Under hösten har vi i högt tempo arbetat för att fortsätta utvecklingsarbetet för att säkerställa att
Marknadsföreningen går in i framtiden som en ännu starkare plattform för att främja näringslivet och
människorna i regionen.
Hösten har bjudit på fantastiska frukostklubbar med många intressanta och engagerande talare,
hemliga gäster och underhållare. Det har varje fredag bildats ett förväntansfullt sorl och många
intressanta och utvecklande möten har skapats. Jag har haft förmånen att lära känna fler medlemmar
och skapat nya kontakter som känns lovande inför nästa års arbete med Marknadsföreningen.
Lanseringen av vår nya hemsida kom inte riktigt igång som förväntat. Uppdraget att förnya, förbättra
och förenkla sidan fungerade inte hela vägen. Den nya profilen är vi väldigt glada för och den känns
precis så fräsch och nytänkande som vi önskade. Tyvärr visade det sig stora brister i förenkling och
förbättring för användaren. Just nu pågår ett intensivt arbete för att vi ska kunna ha en smidig lösning
som ska implementeras under våren.
Marknadsföreningen kommer med stor sannolikhet möta 2018 med förstärkt partnerskap. Flera
dynamiska och konstruktiva kontakter har fördjupats och vi ser med stor tillit fram emot nya krafter.
Vi kommer att fördjupa vårt arbete tillsammans med våra partners och medlemmar för att utveckla
och bidra till regionen. Vi intensifierar på så sätt för att säkerställa medlemsnyttan såväl som
affärsnyttan för föreningen, men också för att bidra till inkluderande och utveckling. Vi lanserar under
våren flera nya möjligheter och plattformar för medlemmar och företag som vill skapa nya kontakter
och nya möjligheter.
Jag vill tacka alla medlemmar för ert fantastiska tålamod med olika tekniska missöden inte minst
med lanseringen av hemsidan, men också för alla glada tillrop som gjort denna resa möjlig. Jag
vill också rikta min stora tacksamhet till våra fantastiska partners för allt ni har bidragit med
under året inte minst när det gäller nya projekt, utan er skulle det inte ha fungerat. Till sist vill jag
också tacka styrelsen som arbetat hårt, i en något förminskad skara, för att vi tillsammans ska föra
Marknadsföreningen in i framtiden. Tillsammans möjliggör vi det oförutsebara.
Det kommande året lägger vi stor kraft på att fortsätta att förnya, bredda och utöka vår plattform
och bidra till regionen. Genom djupare samarbeten och partnerskap skapar vi nya möjligheter, blir
starkare och mer dynamiska.
Välkomna ombord mot en resa med dynamik, nyfikenhet och nya möjligheter. Tillsammans möjliggör
vi det oförutsebara!

Kristian Johansson
Ordförande
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”Tillsammans
möjliggör vi det
oförutsebara”
Kristian Johansson
Ordförande
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Året i korthet
2017 fick en turbulent vår med flera avhopp från styrelsen som gjorde att arbetsbördan blev betydligt
större för de kvarvarande i styrelsen. Efter sommaruppehållet skapades det emellertid en stabilitet
igen och arbetet har genererat i flera nyheter och förändringar.
Under våren beslutades det att en ny hemsida skulle tas fram med fokus på ett förnyande av utbudet
och en anpassning till rådande önskemål och behov. Av tre inkomna anbud röstade styrelsen enhälligt
på AddEmotion som leverantör. En fantastisk förnyelse har vi fått, men tyvärr nådde inte förenklingen
och förbättringen av sidan sina mål. Under hösten har vi därför dragits med problem som skapat både
frustration och utebliven information. Detta har nu åtgärdats och lanseringen av vårens program har
en helt ny plattform och användarvänlighet.
Föreningen har under året haft en heltidsanställd tjänst. En betydande urrensning av gamla förråd
och arbetsplats har skett. Marknadsföreningen har fått flytta upp en våning och sitter tillsammans
med kommunen, vilket vi ser som en bra utveckling av samarbetet.

Ett led i vårt arbete att fördjupa partnerrelationer tog sig
uttryck i Frukostklubb tillsammans med
HD/Sydsvenskan. En paneldiskussion om lokaltidningens
roll i framtiden blev mycket uppskattad av såväl
medlemmar som vår partner HD. Inte minst blev den
goda födelsedagstårtan varmt uppskattad.

Antalet medlemmar uppgick per den 31 december till 628. Ett tapp med ca 26% (per 31/12-16 var det
848).
Föreningen har de senaste åren haft en vikande trend i medlemsantalet. Under 2018 kommer
krafter att intensifieras för att vinna tillbaka medlemmar och attrahera nya medlemmar genom en
uppdatering av vårt utbud och anpassa till rådande önskemål och behov. Många kontakter och samtal
har skett tillsammans med partners, företag och medlemmar för att säkerställa nyttan av föreningen
på alla plan.

Under året har styrelsen och kansliet arbetat fram en ny övergripande
strategi som fokuserar på tre områden:
- Djupare och bredare samarbete med partners för att ytterligare förhöja
värdet på partnerskap med Marknadsföreningen
- Fördjupa effekten av våra insatser i regionen genom breddat utbud och
ibland nischade produkter
- Att sprida våra plattformar och samarbeta med partners såväl
som andra organisationer, för att skapa en dynamik, gemenskap och
affärsnytta i regionen
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Vårt engagemang
Marknadsföreningen främjar, bidrar och skapar starka plattformar för näringslivet i nordvästra Skåne.
Vi verkar för en medlemsnytta såväl som affärsnytta, som i sin förlängning ska bidra till och skapa nya
möjligheter för regionen. Vi tror på det personliga mötet och att det är då som nya konstellationer
bildas och nya idéer uppstår. Vår region är präglad av nytänkande entreprenörskap som bidrar till den
positiva utvecklingen. Det är en viktig del som Marknadsföreningen vill utveckla och är med för att
stödja och bidra till.
Ryggraden i vårt utbud har under 2017 varit Frukostklubben. En mötesarena på Dunkers kulturhus och
Lindab Arena som genererat 3925 besökare, vid 32 tillfällen, vilket ger ett snitt om 122 (140) besökare
per gång. Det är en minskning med 13%. På Frukostklubben har vi blivit inspirerade av starka profiler
och talare som inspirerat under rubriker som retorik, ledarskap, kommunikation, digitalisering, mode,
framtiden och trender. På scenen har vi haft företagsledare, trendgurus, modechefer, designers,
äventyrare, retoriker, datanördar och många fler.
För att lära känna våra nya medlemmar har luncher arrangerats, där vi informerat kort om föreningen
och lyssnat på nya medlemmars förväntningar.
AW anordnas med jämna mellanrum och antal som sluter upp varierar. Men stämningen är på topp
och härliga samtal och idéer framträder. Vi har träffats på olika ställen och vi har blivit erbjudna
prisvärda och goda inslag.

Håkan Svedman, VD Ikea Sverige

Lotta Ahlvar, Projektledare Formex

Talade om ledarskap och om att attityd var det de värdesatte

Talade om hållbart mode och om hur design utvecklats till att

högst hos sina medarbetare

vara en av Sveriges starkast växande ekonomier

Mih Student växer sig starkare och vi är enormt glada för det fantastiska intresse och glada krafter
som det genererar. Studenterna anordnar helt i egen regi frukostklubbar och Mentorskapet växer
sig starkare. Just nu är det 21 härliga Adepter som tillsammans med 21 glada mentorer skapar
nya kontakter och möjligheter. Studenterna ordnar också Career Night och utvecklat Networking
konceptet vidare.
Marknadsföreningen delade ut stipendier till Cassandra Bergqvist och Victoria Persson på Service
Management samt Emma Holmberg och Melinda Holm på Strategisk kommunikation.

Mikael Kretz, serieentreprenören inom IT
Pratade om entreprenörskap och alla de svårigheter man möter på vägen i
en jämförelse med världens tuffaste löplopp och MTB lopp. Vad får en att
starta, starta om, börja om på nytt, riskera allt?
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Mål 2018
Marknadsföreningen är en av de starkaste plattformarna för näringslivet
i regionen. Målet är att bevara och utveckla nyttan och användandet för
såväl näringslivet som den enskilde. Vi ska också sträva efter att vara
inkluderande och välkomnande för nya idéer och tankar såväl som villiga
att prova på nya infallsvinklar och aktiviteter.
Samarbeten står högt på agendan och nya samarbeten håller på att
utvecklas med såväl partners som fristående företag och organisationer.
Vi kommer att fokusera på nyttan för medlemmarna i form av starkare
och fler aktiviteter och utbud. Både med det personliga mötet och i den
digitala plattformen.
PARTNERS – Vårt arbete med att skapa nya vägar för samarbeten och ett mer inkluderande upplägg
har genererat i många nya intressanta kontakter. Våra tidigare partners, Familjen Helsingborg,
Swedbank, Clarion och HD/Sydsvenskan är troget med oss in på det nya året. I skrivandets stund har
vi fördjupade kontakter med tre olika partners och vi ser ljust på att vi ska finna en gemensam nytta
för regionen och framtiden. Det känns extra roligt och lovande för att vi tillsammans verkligen ska
uppnå våra mål. Förutom dessa, ser vi flera möjliga öppningar som vi hoppas kunna få ihop under
våren 2018.
Nya partnerskap är en viktig del för att vi ska kunna utvecklas och utveckla en stark och inkluderande
plattform.
FRUKOSTKLUBBEN – Har länge varit ryggraden i vårt utbud och under våren 2018 har vi för avsikt
att fortsätta i samma anda med Dunkers Kulturhus som huvudplattform. Flera intressanta talare är
bokade och vi ser med tillförsikt framemot en intressant vår. Vi kommer att fokusera arbetet med
Frukostklubben inför hösten och arbete med att förnya, förändra och förbättra.
Kostnaderna för Frukostklubben har uppgått till 387 TKr och intäkterna till 425 TKr Det innebär en
vinst om 38 TKr. Nya konstellationer och partners håller på att utvecklas och vi ser över lokal såväl
som plats i regionen för höstens frukostklubbar.Målet är att Frukostklubben generera större vinst och
att vi ska verka i hela regionen.
NYA EVENT – I skrivandes stund har vi skapat flera nya plattformar och möjligheter. Redan i
januari kan medlemmarna prova på vår AW tillsammans med Sundsbussarna. Vi inleder med en
vinprovningstur och efterföljande möten med Helsingborgs Dagblads grävande journalistik. En
annorlunda och inspirerande plattform som kan användas till nöje såväl som nytta. Affärsluncher
är också inplanerade där man i en mindre grupp bättre kan skapa nya kontakter och inleda nya
affärsmöjligheter. På planeringsstadieet har vi även hela seminariedagar som varmt välkomnas av
våra partners. För alla nya event jobbar vi för att de ska bära sina kostnader och helst generera en
liten vinst.
GULDKÄRNAN – Guldkärnan blev under våren lagd åt sidan. Under hösten har många diskussioner
rört sig kring detta. Enhälligt beslut är att vi ska fortsätta med Guldkärnan som ses som en viktig och
ärorik del av vårt arbete. Arbetet är nu intensivt och pågående diskussioner med potentiella partners
sker. Vi beräknar kunna presentera ett upplägg senast i början på april. Nya och mer tidsenliga
utnämningar och en gala med aura av den tid vi lever i nu ska garanteras. Vi kommer att bjuda in till
mer partnersamarbete. Kostnaderna måste bäras av partners och deltagarkostnader.
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Årsredovisning 2017
Förvaltningsberättelse
2016

2015

2014

Medlemsintäkter

935 514

1 068 569

1 174 000

1 473 122

Bidrag

381 000

550 000

944 000

1 021 852

628

848

938

1137

793 977

781 455

922 103

688 169

12 521

-140 648

233 934

-324 962

Antal medlemmar
Eget kapital
Resultat

Mih Student växer sig starkare och vi är enormt glada för det fantastiska intresse och glada krafter
som det genererar. Studenterna anordnar helt i egen regi frukostklubbar och Mentorskapet växer
sig starkare. Just nu är det 21 härliga Adepter som tillsammans med 21 glada mentorer skapar
nya kontakter och möjligheter. Studenterna ordnar också Career Night och utvecklat Networking
konceptet vidare.
Marknadsföreningen delade ut stipendier till Cassandra Bergqvist och Victoria Persson på Service
Management samt Emma Holmberg och Melinda Holm på Strategisk kommunikation.

2017

Flerårsöversikt

AW anordnas med jämna mellanrum och antal som sluter upp varierar. Men stämningen är på topp
och härliga samtal och idéer framträder. Vi har träffats på olika ställen och vi har blivit erbjudna
prisvärda och goda inslag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2017 fick en turbulent vår med flera avhopp från styrelsen som gjorde att arbetsbördan blev betydligt
större för de kvarvarande i styrelsen. Efter sommaruppehållet skapades det emellertid en stabilitet
igen och arbetet har genererat i flera nyheter och förändringar.
Under våren beslutades det att en ny hemsida skulle tas fram med fokus på ett förnyande av utbudet
och en och en anpassning till rådande önskemål och behov. Av tre inkomna anbud röstade styrelsen
enhälligt på AddEmotion som leverantör. En fantastisk förnyning har vi fått, men tyvärr nådde
inte förenklingen och förbättringen av sidan sina mål. Under hösten har vi därför dragits med
stora problem som skapat både frustration och utebliven information. Detta har nu åtgärdats och
lanseringen av vårens program har en helt ny plattform och användarvänlighet.

Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 1 januari-31 december 2017

Föreningen har under året haft en heltidsanställd tjänst. En betydande urrensning av gamla förråd
och arbetsplats har skett. Marknadsföreningen har fått flytta upp en våning och sitter tillsammans
med kommunen, vilket vi ser som en bra utveckling av samarbetet.

Allmänt om verksamheten

Antalet medlemmar uppgick per den 31 december till 628. Ett tapp med 26% (per 31/12-16 var det
848)

Marknadsföreningen främjar, bidrar och skapar starka plattformar för näringslivet i nordvästra Skåne.
Vi verkar för en medlemsnytta såväl som affärsnytta, som i sin förlängning ska bidra till och skapa nya
möjligheter för regionen. Vi tror på det personliga mötet och att det är då som nya konstellationer
bildas och nya idéer uppstår. Vi eftersträvar förtroendefullt samarbete med såväl näringslivets som
konsumenternas organisationer. Föreningen ämnar att förverkliga detta syfte genom att främja och
initiera utveckling och utbildning samt genom att arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens
skilda områden.

Föreningen har de senaste åren haft en vikande trend i medlemsantalet. Under 2018 kommer krafter
att intensifieras för att vinna tillbaka medlemmar och attrahera nya medlemmar genom förnyning
av utbud och anpassa till rådande önskemål och behov. Många kontakter och samtal har skett
tillsammans med partners, företag och medlemmar för att säkerställa nyttan av föreningen på alla
plan.

Främjande av ändamålet
Ryggraden i vårt utbud har under 2017 varit Frukostklubben. En mötesarena på Dunkers kulturhus
Lindab Arena och Lucia i Mariakyrkan som genererat 3925 besökare, vid 31 tillfällen, vilket ger
ett snitt om 127 (140) besökare per gång. Det är en minskning med 9%. På Frukostklubben har vi
blivit inspirerade av starka profiler och talare som inspirerat under rubriker som retorik, ledarskap,
kommunikation, digitalisering, mode, framtiden och trender. På scenen har vi haft företagsledare,
trendgurus, modechefer, designers, äventyrare, retoriker, datanördar och många fler.
För att lära känna våra nya medlemmar har luncher arrangerats, där vi informerat kort om föreningen
och lyssnat på nya medlemmars förväntningar.

Under året har styrelsen och kansliet arbetat fram en ny övergripande strategi som fokuserar på tre
områden:
- Djupare och bredare samarbete med partners för att ytterligare förhöja värdet på partnerskap med
Marknadsföreningen
- Fördjupa effekten av våra insatser i regionen genom breddat utbud och ibland nischade produkter
- Att sprida våra plattformar och samarbeta med partners såväl som andra organisationer, för att
skapa en dynamik, gemenskap och affärsnytta i regionen
Ett led i vårt arbete att fördjupa partnerrelationer tog sig uttryck i Frukostklubb tillsammans med HD/
Sydsvenskan. En paneldiskussion om lokaltidningens roll i framtiden blev mycket uppskattad av såväl
medlemmar som vår partner HD. Inte minst blev den goda födelsedagstårtan varmt uppskattad.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning

Balansräkning
2017-12-31
-2017-01-01

2016-12-31
-2016-01-01

935 514
381 000
701
1 317 215

1 068 569
550 000
290 167
1 908 736

-841 378
-452 978

-1 637 453
-404 968

-10 935
11 924

-7 018
-140 703

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

658
-61
-61
12 521

57
-2
-2
-140 648

Resultat före skatt

12 521

-140 648

Årets resultat

12 521

-140 648

Belopp i kr
Föreningens intäkter
Medlemsintäkter
Bidrag
Nettoomsättning
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Not
1

2
3

Not

2017-12-31

2016-12-31

4

207 769
207 769

-

212 680
95 527
14 060
322 267

166 756
224 452
7 795
399 003

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

803 233
803 233
1 125 500

990 556
990 556
1 389 559

SUMMA TILLGÅNGAR

1 333 269

1 389 559

2017-12-31

2016-12-31

781 456
12 521
793 977

922 103
-140 648
781 455

69 732
23 554
446 006
539 292

108 842
6 156
493 106
608 104

1 333 269

1 389 559

Belopp i kr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
MiH:s Hemsida
Summa immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Eget kapital vid räkneskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Årsredovisningen upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i
mindre företag vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkneskapsåret och det närmast
föregående räkneskapsåret.
Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:					

Nyttjandeperiod

Immateriella anläggningstillgångar								
MiH:s Hemsida											
5 år

Not 1

Intäkter

2017-12-31
-2017-01-01

2016-12-31
-2016-01-01

MEDLEMSAVGIFTER
Programpunkter inkl frukostklubbskort
Serviceavgift
Medlemsavgifter (100;-)
MiH Student och MiH Student Mentor
Summa

2017-12-31
-2017-01-01

2016-12-31
-2016-01-01

392 388
35 301
28 481
45 727
339 483
841 379

436 243
522 884
124 105
42 685
511 536
1 637 453

1
1

1
1

2017-01-01

2016-01-01

218 704
218 704

-

Vid årets början
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut

-10 935
-10 935

-

Redovisat värde vid årets slut

207 769

-

2017-12-31

2016-12-31

Inga
Inga
-

Inga
Inga
-

2017-12-31

2016-12-31

29 614
329 922
86 470
446 006

12 887
317 443
162 776
493 106

Not 2

Övriga externa kostnader

KOSTNADER
Frukostklubbskostnader
Kostnader relaterade till andra medlemsaktiviteter
Styrelsens kostnader
Reklam och PR inkl HD’s mötesannonser
Övriga kostnader
Summa

Not 3

Personalkostnader och styrelsearvoden

Medelantalet anställda
Föreningen
Summa

Not 4

MiH:s Hemsida

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar

393 707
459 642
59 981
22 184
935 514

437 149
535 885
72 984
22 551
1 068 569

41 500
320 000
19 500
381 000

50 000
495 000
5 000
550 000

-1 145
1 846
701

4 800
21 295
260 230
3 842
290 167

1 317 215

1 908 736

BIDRAG
Temapartner
Huvudpartners
Övriga erhållna bidrag
Summa

Not 5

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

NETTOMSÄTTNING
HBG Talks
Boule
Båstad
Guldkärnan
Övriga intäkter
Summa
SUMMA
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Not 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade kostnader
Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga poster
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Underskrifter
Helsingborg 2018-02-21

Kristian Johansson		

Sara Linander		

Ellen Hansson Henne

Acke Salem 			

Anna Fjellner 		

Jan Abrahamsson

Karin Hofko			

Malin Roos Bendz		

Mats Boson

Nina Åkerlund 		

Savas Gulhan		

Ordförande			Vice ordförande			Ordförande studentsektionen

Vår revisionberättelse har lämnats den 2018-02-26

Anna Lönnberg						

Anneli Ödén

Auktoriserad revisor						Förtroendevald revisor
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Revisionberättelse
Till föreningsstämman i Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, org. nr 843002-3559

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen för år
2017. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 12-18 i detta dokument.

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 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 lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 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 årsredovisningen. 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,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland
annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
•
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
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Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalda 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 huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen för år 2017.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 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 förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Vi som auktoriserad revisor 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.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet,
är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Partners

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 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
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder 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, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Helsingborg 2018-02-26
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Kontaktinformation
Marknadsföreningen i Helsingborgregionen, Box 1336, 251 13 Helsingborg
info@mih.m.se www.mih.m.se telefon 0734-172848
Organisationsnummer 843002-3559

