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Norsk-S venska Handel skammaren
Org.nr. 556944-9373

Styrelseu och verkstiillande direktdren ftir Norsk-svenska Handelskammaren avger ftiljande
irsredovisning fiir riikenskap siret 2020.

Arsredovisningen iir uppriittad i svenska kronor, SEK.

Fti rwaltn in gs b eriittels e

All mrint om verks amheten

Handelskarnmarens iindamil iir att friimja de kommersiella forbindelserna mellan Sverige och
Norge samt att tillvffa,.a niiringslivets intressen i ftirhillande till svenska och norska myndigheter.
Verksamhet bedrivs 6ven genom ftireningens dottertolag Norsk-Svenska Handelskammarens Serviceaktiebolag,
org nr 556944-9373.

Fcireningen har sitt siite i Stockholm.

Frcimjande av andam&lA

Andametet har friimjats genom att erbjuda medlemmama ett positilt niitverk och ett intressant programutbud ftir
beslutsfattare i niiringslivet, myndigheter och individer. Friimjandet av iindamilet sker friimst genom den
verksamhet som bedrivs av ftiroringens dotterbolag.

Under 6ret hr verksarnheten koncentrerats till bland annat seminarier, ledarutvecklingsprograrnmet
NSHK Talentnettverket och samverkan med nya partnen. Totalt femton sammankomster har arrangerats
under iret ftir medlemmarna.

Ambitionen air att programutbudet skall bidra till att cika och ftirstiirka ndtverken mellan norskt och
svenskt niiringsliv.

Flerirstiversikt (Tkr)

Nettoomsiittning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

2020

24,5
-18
4,5

2019

39
-34

16,2

2018

44
-67

36,1

2017

45

-71
50,7

2016

49
-66

66,8
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Norsk-Svenska Handelskammaren

Org.nr. 802401-3032

Resultatrf,kning
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Belopp i kr Not 2020 2019

Medlernsintiikter
Summa ftirenin gens intiikter

6vriga extema kostnader
Summa ftireningens kostnader

Rtirelsere.sultat

Resultat efter finansiella poster

24 500
24 500

-42 499

-42 499

39 000
39 000

-72 697
-72 697

-17 999 -33 697

-17 999 -33 697

-17 999 :33 697

B
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Norsk-Svenska Handelskammaren

Org.nr. 802401-3032

Balansrdkning
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Belopp i kr Not 2020-1231 2019-12-31

TILLGANGAR

Anliiggn in gstillgin gar

Finansi el I a anl ciggningstill gdngar
Andelar i koncernftiretag
Summa fi nansiella anliiggnin gstillgin gar

Kassa och bank

S u mma Omslttnin gstillgin gar

2 50 000
50 000

50 000
50 000

449 279 201 889

449 279 201 889

ST]MMA TILLG,&NGAR 499 279 251 889
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Norsk-Svenska Handelskammaren

Org.nr. 802401-3032

Balansriikning
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Belopn i kr Not 2020-12-31 20t9-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital
Eget kapital vid riikenskapsirets bo{ar
Arets resultat
Eget kapital vid riikenskapsirets slut

Kortfristiga skulder
Skulder till koncemftiretag
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter
Su mma kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

40 815
-17 999
22 816

239 353
237 lt0
416 463

74 5r2
-33 697
40 815

211 074
0

2lt 074

499 279 251 889
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Norsk-Svenska Handel skammaren

Org.nr. 556299-7402
Sida 6 av 7

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmiinna u pplysningar

Arsredovisningen i,ir uppriittad i enlighet med irsredovisningslagen och Bokftiringslagens allmiinna rid

@FNAR:2O16:10) om flrsredovisning i mindre ftiretag.

Koncemuppgifter

Norsk-Svenska Handelskammaren iir moderbolag till Norsk-Svenska Handelskammmens Serviceaktiebolag,

org nr 556944-9373, med siite i Stockholm.

Intflkter och kostnader

Norck-Svenska Handelskammaren dr klassad som en ideell forening som inte iir momspliktig. Ing6ende moms

Zir dA en kostnad som ej kan dras av mot utgiende moms. Moms liiggs ej heller pi medlemsavgiftema.

Handelskammaren har under 2020 endast haft intiikter och kostnader som avser handelskammarens

ideella verksamhet. Den kommersiella delen av verksamheten bedrivs genom ftireningens dotterbolag

Norsk-S venska Han del skam m arens S ervi ceakti ebol ag.

Not 2 Andelar i koncernftiretag

Namn : Norsk-Svenska Han delskammarens Serviceaktiebolag

Org.nr: 556944-9373

Siite: Stockholm

Agarandel: 100%

Rcistriittsandel : I 00o/o

Antal aktier: 500 med kvotviirde 100

Eget kapital 2020-12-31:659 096,04 SEK

Arets resultat 2020-12-31:96 930,50 SEK

Bokftirt viirde: 50 000 SEK

Not 3 Viisenfliga hiindelser efter rdkenskapsirets slut

COVID - 19-utbrottet har fotsatt att utvecklats under 2021 och piverkat ftireningens verksamhet genom att

Arsmritet inte kan genomforas som ltirst planerat utm kommer att genomftiras vid ett senare tillfiille samt att

ett minskat medlernsantal inte kan uteslutas infor 2022. I nuliiget Zir det dock sv6.rt att bedcima den totala

pivetkan och effekten pi verksamheten men styrelsens bediimning, utifidn vad vi kiinner till per idag, iir att

pflverkan pi verksamheten och resultatet totalt sett, kommer vara begriinsat. Vi kommer forlsiitta att ftilja

utvecklingen och nationella rid och parallelt grira virt yttersta ftr att fortsiitta vir verksamhet pi biista siitt

uti fi:&n forutsiittningam a.
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Norck -S vcn-ska tl;udel sk un nrarcn
0rg.nr. 556399-7.103

U nderskrifter
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Norsk-Svr-'nska Harrdclskanrmaren
Org. nr. 5 56299-7402
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Revisionsberfittelse ftir Norsk-svenska Handelskammaren
Org nr 8oz4or-3o32

Vi har granskat irsredovisningen och bokfdringen samt s[relsens
forvaltning for rikenskap-r&ret 20 2 o- o 1-o 1 - zo zo - tz- Bt.

Det dr sty'relsen som har ansvaret for rlkenskapshandlingarna och frirvaltningen och for upprlttandet
av Arsredovisningen. Vflrt ansvar 6r att uttala oss om rhkenskaperna och f6rvaltningen pi grundval av
v6.r revision.

Revisionen har utfdrts enlig god revisionssed i Sverige. Vi anser att vflr revision ger oss rimlig grund
fdr vira uttalanden nedan.

Vi anser att gdllande redovisningsprinciper har till[mpats och att resultat- och balansriikning har
upprettats i enlighet med god redovisningssed i Sverige, och att den ger en rdtMsande bild av resultat
och sthllning. Forvaltningen har granskats utifr&n uppr[ttade protokoll.

Vi anser att v6.r revision ger oss rimlig grund for att tillsty'rka att irsm<itet
faststdller resultatrdkningen och balansrlkningen, disponerar det balanserade resultatet enligt
frirslaget i forvaltningsberdttelsen samt beviljar styrelsens
ledamoter ansvarsfrihet for rdkenskaps6ret.

Stockholm a", Z{y - 2 I

6stberg Michael Ehring
Lekmannarevisor
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