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Norsk-Svensk Handelskammer
Årsberetning for 2019
Virksomhetens art og hvor den drives
Norsk-Svensk Handelskammer arbeider med å utvikle for fordype næringslivssamarbeidet mellom
Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Redegjørelse om fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er
til stede.

Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø
Organisasjonen har som policy at det skal råde full likestilling mellom kvinner og menn, og slik at det
ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.
Organisasjonen har hatt en ansatt i 40% stilling frem til 1.mai 2019.Etter dette er den daglig ledelse
basert på innkjøpte tjenester. Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel
er god i organisasjonen og har av den grunn ikke ansett det som nødvendig å iverksette spesielle
tiltak på dette området i året som gikk, men vurderer fortløpende tiltak for forbedringer ved behov.
For øvrig har organisasjonen ikke hatt ulykker eller skader.

Forhold som kan påvirke det ytre miljø
Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det ytre
miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative
miljøvirkninger.

Redegjørelse om årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en
rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved årsskiftet.
Prosessen som ble i gang satt i 2017 med å overføre driften fra datterselskapet Norsk-Svensk
Handelskammer Servicekontor AS ble ferdigstilt i 2018, og servicekontoret ble endelig avviklet i løpet
av 2019. Regnskapsmessige forhold i forbindelse med avvikling og sluttoppgjør fremkommer av
noteopplysninger.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av
selskapets årsregnskap.

Redegjørelse om den fremtidige utviklingen
Det forventes at neste års omsetning så vel som resultat vil ligge på omtrent samme nivå som
inneværende regnskapsår.

Forskning og utvikling
Organisasjonen har ikke arbeidet med særskilte forsknings- og utviklingsarbeid.

OSLO, den 10.mars 2020
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Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

2019

2018

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

518 305
5 000
523 305

558 020
0
558 020

Lønnskostnad
2
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4
Annen driftskostnad
2, 5, 6
Sum driftskostnader

94 420
0
626 770
721 190

177 088
27 031
471 565
675 684

-197 885

-117 664

411
0
255
156

398
601
0
999

Årsresultat

-197 729

-116 666

Årets resultat

-197 729

-116 666

Overføringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

197 729
-197 729

116 666
-116 666

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
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Note
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Norsk-svensk Handelskammer
Balanse
Eiendeler

2019

2018

0
11 964
11 964

13 000
88 674
101 674

Bankinnskudd, kontanter o.l.

546 158

657 093

Sum omløpsmidler

558 122

758 767

Sum eiendeler

558 122

758 767

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Note

5

Norsk-svensk Handelskammer
Balanse
Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Note

2019

2018

528 893
528 893

726 622
726 622

528 893

726 622

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

25 010
0
4 218
29 228

4 575
8 596
18 974
32 145

Sum gjeld

29 228

32 145

558 122

758 767

3

Sum egenkapital

Sum egenkapital og gjeld
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Noter til årsregnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner,
regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntekter og kostnader
Organisasjonen har to typer inntekter; medlemskontingenter og andre tilskudd. Inntektsføring
skjer etter kontantprinsippet, som normalt vil være betalingstidspunktet av medlemskontingenten.
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster
som forfaller til betaling innen 1 år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.
Skatt
Organisasjonen har ikke skattepliktig inntekt eller formue.
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Noter til årsregnskapet for 2019

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Lønnskostnader Daglig Leder
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2019
82 133
11 587
0
700
94 420

2018
155 204
21 884
0
0
177 088

Antall årsverk: Organisasjonen har tidligere ansatt daglig leder i 40% stilling t.o.m. April 2019
Godtgjørelse daglig leder 01.05.19-31.12.19
Nåværende daglig leder har fakturert inn med kr 165 000 eks. MVA for utførte tjenester i
perioden.
Obligatorisk tjenestepensjon
Organisasjonen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 21 000. I tillegg kommer honorar for andre
tjenester med kr 7 300. Beløpene er eks. merverdiavgift.

Note 3 - Egenkapital
Egenkapital 1. januar 2019
Årets resultat
Egenkapital 31. desember 2019

Annen EK
726 622
-197 729
528 893
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Note 4 - Investering i aksjer
Selskap
Norsk-Svensk Handelskammer Servicekontor AS*

Eierandel
100 %

Bokført verdi
0

*Selskapet ble avviklet i 2019. Balanseført verdi av andeler i selskapet per 31.12.19 utgjør kr 0.

Note 5 - Fordringer
Organisasjonen hadde i 2019 en fordring på Norsk-Svensk Handelskammer Servicekontor AS på
kr 29 624. Fordringen er nedskrevet til kr 0 i 2019, da selskapet er avviklet.

Note 6 - Transaksjonær med nærstående
Styrets leder har i 2019 fakturert inn med kr 60 000 eks. MVA for utførte konsulentoppdrag for
organisasjonen fra sitt enkeltpersonforetak Kai Eide Strategy and Communication.
Vederlaget ble godkjent av styret under årsmøte 11. Juni 2019.

Returneres til:
Vidi Revisjon AS
Johan Scharffenbergs vei 91
0694 Oslo

Oslo, den 10.03.2020

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norsk-svensk Handelskammer for
året som ble avsluttet den 31. desember 2019 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet
i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med det rammeverk for finansiell rapportering som
angis i regnskapet.
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:
Regnskap
· Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at
regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med det rammeverk for finansiell rapportering som angis i
regnskapet.
· Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
· Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med
disse i overensstemmelse med kravene det rammeverk for finansiell rapportering som angis i
regnskapet.
· Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er
korrigert eller omtalt.
· Vi er ikke kjent med vesentlig ikke-korrigert feilinformasjon i årsregnskapet, verken enkeltvis eller
samlet for regnskapet sett som helhet.
· Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, og har gitt revisor
tilgang til all relevant informasjon i denne sammenhengen.
Skattemelding
· Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere opplysningene som er gitt i skattemelding med vedlegg, er
korrekte og fullstendige.
Opplysninger som er gitt
· Vi har gitt revisor:
- Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
- ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å
innhente revisjonsbevis fra
· Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
· Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
· Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er
kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:
- ledelsen,
- ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller

·

·
·
·

·

·

- andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om
misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere
ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, herunder rettstvister, både
aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til
tredjeparter.
Selskapet har kontrollert og funnet i orden at driften er iht de lover og forskrifter som gjelder på de
områdene driften skjer, og at selskapet har kontroll på de avgifter, rapportering og øvrige forpliktelser
dette medfører.
Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser
på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.
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