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I sydsvenska
företags intresse
Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem.
Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar.
Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.
Handelskammaren har 2 600 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne,
Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.
Uppdragsgivare och ägare
Det är de sydsvenska medlemsföretagen som är Handelskammarens
uppdragsgivare och ägare.
Medlemmarna väljer 120 företagsledare till vårt fullmäktige
som fastställer vilka frågor som skall drivas. Målet är att
göra Sydsverige till en bättre plats för företagen.
Det finns inga partipolitiska bindningar och
verksamheten finansieras av företagen genom
medlemsavgifter. Denna självständiga ställning
skapar styrka.

Handelskammaren är en
privat organisation som
arbetar i sydsvenska
företags intresse.

Medlemskap
Handelskammaren är öppen för alla företag
i Sydsverige. Medlemskapet gäller för företaget
och omfattar samtliga anställda. Årsavgiften
beräknas efter antalet medarbetare i Sydsverige
och basavgiften är 3 750 kr + moms för företag
med upp till 10 medarbetare. Medlemsföretag
med fler än 10 medarbetare betalar förutom
basavgift 86 kr per medarbetare 31-1 000
och 41 kr per medarbetare 1 001 och uppåt.
Hela årsavgiften utom 500 kr är avdragsgill.
Nästan hälften av Handelskammarens medlemsföretag har tio eller färre anställda och i stort
sett alla stora företag i regionen är medlemmar
i Handelskammaren.

Halmstad

Helsingborg

Växjö
Kalmar

Kristianstad

Karlskrona

Malmö
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VD har
ordet
Någon måste ta debatten i vardagen
Det gångna året har varit mycket framgångsrikt för
Handelskammaren. Vi har fortsatt arbetet enligt vår
vision 2020. Visionen identifierar tre fokusområden:
tillgänglighet, kompetens och kunskap samt integration och migration för tillväxt. Det är på dessa
tre områden som de sydsvenska företagens konkurrenskraft avgörs.
Världen utvecklas och det gäller att förbättra
regionens möjligheter. Vägar och järnvägar behöver
byggas ut, flaskhalsar i Skåne och Halland måste
byggas bort och tillgängligheten till östra Småland
och Blekinge avsevärt förbättras. Tillgången till
internationella flygförbindelser måste säkras och
hamnarna utvecklas. För att klara detta måste nya
finansieringsformer för infrastruktur tas fram.
Hela utbildningsväsendet behöver vässas och bättre
anpassas till marknadens behov. Vi måste också
förmå att mycket bättre integrera människor som
sökt sig till oss. De behöver snabbare komma ut
på våra arbetsplatser och bidra till vår utveckling. Vi
genomför därför bland annat ett spännande pilotprojekt “Dubbel Yrkesutbildning” i syfte att testa
det framgångsrika tyska lärlingssystemet också
hos oss.
Vi har under året annat lanserat Handelskammarens
100-lista som visar på den bredd av kvinnlig kompetens som finns tillgänglig för sydsvenska bolagsstyrelser. Detta som ett led i vårt jämställdhets- och
kompetensförsörjningsarbete. Flera av kvinnorna på
vår lista har också fått spännande styrelseuppdrag.
I regeringens beslut om infrastrukturplaner för de
kommande 12 åren har våra synpunkter också vunnit
stort gehör, bland annat genom det nu planerade
bygget av Sydostlänken. Vårt policyarbete har
alltså krönts med nya framgångar.
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Men för att utveckla Handelskammaren vidare har
vi också arbetat med ett omfattande digitaliseringsoch förnyelseprojekt syftande till att öka vår förmåga
att verka i en allt mer digitaliserad värld. Vi har
investerat mycket tid och resurser och ser nu också
effekterna av dessa ansträngningar, bl a snabbare
och mer träffsäker kommunikation samt en bättre
interaktivitet med våra medlemsföretag.
Denna ökade förmåga att möta medlemmarnas
förväntningar kommer också vår service och våra
arrangemang tillgodo. Med webinarier och förklarande videos har medlemsföretagen bättre tillgång
till Handelskammarens utbud var man än befinner
sig i Sydsverige.
Vi vill fortsätta att utvecklas som det sydsvenska
näringslivets starka röst som gör skillnad. Någon
måste ta debatten i vardagen, analysera och
argumentera för just de sydsvenska företagens
intressen. Någon som gör det utan andra intressen
än just de sydsvenska företagens. Vi känner ett
starkt stöd och förtroende från våra ägare –
medlemsföretagen. Det stödet och förtroendet
försöker vi förvalta väl.

Sydsverige i mars 2019
Stephan Müchler

“

“

Vi känner ett starkt stöd
och förtroende från våra
ägare – medlemsföretagen.
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Förvaltningsberättelse
Handelskammaren ägs av sina medlemsföretag och är en privat näringslivsorganisation som arbetar
i sydsvenska företags intresse. Affärsidén är att skapa bästa möjliga konkurrens- och tillväxtförutsättningar
för näringslivet i Sydsverige.
Detta sker genom
att som företrädare för det samlade näringslivet genom debatt och initiativ vara drivande i frågor
rörande den regionala miljön (påverka),
att erbjuda medlemsföretagen kvalificerad service för ökad konkurrenskraft och företagsutveckling
(affärsservice) samt
att erbjuda nya kontakter och affärer, erfarenhetsutbyte, goda råd och idéer (sammanföra).
Handelskammaren har närmare 2 600 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge,
Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Det är medlemsföretagen som är Handelskammarens uppdragsgivare och de som sätter agendan för verksamheten. Handelskammarens fullmäktige fastställer
vilka frågor som skall drivas och målet är att göra Sydsverige till en bättre plats för företagen.
Handelskammarens vision 2020
Handelskammarens fullmäktige beslutade under 2015 om en vision som sträcker sig fram till 2020. Arbetet
leddes av Handelskammarens vice ordförande Kerstin Lindell och var mycket omfattande. Visionen innehåller en övergripande omvärldsanalys följt av en strategisk inriktning med tre utpekade fokusområden;
tillgänglighet, kompetens och förnyelse samt integration och migration för tillväxt.
Tillgänglighet handlar om att skapa effektiva och större pendlingsregioner, tillgång till enkla, snabba och
bekväma affärsresor samt effektiva varuflöden som inte konkurrerar om utrymmet i infrastrukturen med
pendlingen.
Avseende kompetens och förnyelse måste yrkesutbildningarna stärkas, skolan lyftas genom stärkt lärarkompetens, den högre utbildningen och forskningen utvecklas med fokus på kvalitet och relevans för
näringslivet samt yrkeskompetens inom försäljning lyftas fram. Vidare bör Sydsverige kunna locka till sig mer
utveckling och forskning samtidigt som regionen måste vara attraktiv för produktion eftersom detta starkt
adderar till ekonomin genom sin exportpotential.
Då vi lever i en tid där internationell migration fått förnyad kraft måste fokus också läggas på integration och
migration för tillväxt. Här handlar det om validering av kunskap, tillgång till bostäder där jobben finns, utbildningssystem med god kvalitet samt inte minst möjlighet att mötas och få kunskap om olika kulturer.
Visionen är organisationens viktigaste styrdokument och kompletteras med en årlig handlingsplan som
fastställs av fullmäktige respektive en budget som beslutas av styrelsen. Målet med verksamheten är att
åstadkomma ett Sydsverige som är globalt konkurrenskraftigt.

6

Verksamheten
Vi påverkar
Genom debatter, analyser, rapporter och kampanjer har
Handelskammaren kunnat göra stor skillnad för de sydsvenska
företagen. Många gånger har Handelskammaren direkt påverkat viktiga beslut, bland annat om vägar och järnvägar, nya
flyglinjer, Öresundsbron eller skatter och lagar.
2018 innebar en fortsatt satsning på Sydost; Blekinge,
Kronoberg och Kalmar län. Flera analyser och aktiviteter
med särskild bäring på denna region genomfördes och det
av Handelskammaren lanserade Sydostpaketet ledde till att
regeringen lyfte in särskilda satsningar, såsom exempelvis
Sydostlänken, i den nationella transportplanen.
För regionens utveckling är tillgänglighet avgörande. För
näringslivet gäller det inte bara avseende transport av gods,
utan i allt högre grad möjligheterna att hitta personal med
rätt kompetens. Tillgängligheten till kunder och samarbetspartners ökar med goda kommunikationer.
Under verksamhetsåret har mycket av policyarbetet handlat
om den nationella transportplanen för 2018-2029 som fastställdes av regeringen under våren. Förutom att lyfta fram
angelägna väg- och järnvägsprojekt såsom utbyggnad av
E6 i Skåne, utbyggnad till fyra järnvägsspår söder om
Hässleholm, den så kallade Tvärleden (från västra Blekinge
till Västkusten), Sydostlänken och en fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör har också frågan om en mer
effektiv modell för infrastrukturfinansiering belysts.
Handelskammaren har vidare tillsammans med Region
Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och
Regionförbundet Östsam drivit samverkansprojektet E22
AB med syfte att åstadkomma en utbyggnad av E22 till
minst fyrfältsväg längs hela sträckan Norrköping-Kalmar
Karlskrona-Kristianstad-Malmö-Trelleborg. Sedan bolaget
bildades 2006 har över fem miljarder kronor investerats
i vägen.
Avseende flygförbindelser är Handelskammaren aktiv i att
utveckla flygförbindelserna till och från Sydsverige. Handelskammaren finns också representerad i Copenhagen Airports
stakeholder committee.
Arbetet för kompetens och förnyelse i Sydsverige har inneburit ett långt engagemang för de sydsvenska universiteten
och högskolorna. Exempelvis har tillkomsten av Linneuniversitetet i Växjö och Kalmar initierats av Handelskammaren.
Under året har Handelskammaren medverkat till tillkomsten
av ett teknikens hus, eller Epic som det kommit att kallas, vid
Linnéuniversitet i Växjö. Syftet är att öka samverkan mellan
näringsliv, skola och universitet för att förbättra rekryteringen till tekniska yrken inom inte minst produktionsindustrin.
Handelskammaren driver också skolprojekt såsom exempelvis Pythagoras Quest och Språkolympiaden.

7

Syftet är att visa att matematik och språk är viktiga kompetenser för företag. 20 000 elever i hela landet har under 2018
deltagit i tävlingarna.
Sedan flera år tillbaka omfattar Handelskammarens arbete
också kvaliteten på grund- och gymnasieskolan. Fokus har
satts på att förbättra lärarnas status och utbildningskompetens
och sedan några år tillbaka delar Handelskammaren ut priset
“Sveriges bästa lärare”.
Handelskammaren är också delaktig i projektet Dubbel
Yrkesutbildning, som med de tyska handelskamrarnas
lärlingssystem hjälper främst invandrade flyktingar in på
arbetsmarknaden genom varvad praktik och utbildning.
På området integration och migration för tillväxt är
Handelskammaren engagerad i Open Skåne som verkar för
förbättrad dialog mellan olika grupper i samhället syftande
till ökad integration.
En ny upplaga av rapporten Sydsverige Live har lanserats
under året. Syftet med rapporten är att presentera viktiga
aspekter av regionens strukturella förutsättningar för
näringslivets ledare.
En inte oväsentlig del av policyarbetet sker via den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambres, där
Handelskammarens VD också är vice ordförande. Genom
engagemanget finns direkta kanaler till såväl EU-kommissionen som EU-parlamentet, vilka är av stor betydelse
när det gäller att lyfta främst gränsrelaterade problem
i Öresundsregionen.
Handelskammarens arbete tar sin utgångspunkt i de
prioriteringar som fullmäktige beslutat om. Under året har
det arbetet reformerats genom att de numera föråldrade
strukturerna med regionala styrelser ersatts av ämnesvisa
grupper för policyarbetet. Den regionala förankringen runt
om i Sydsverige är fortsatt garanterad genom att stadgan
föreskriver fast representation i fullmäktige från Kalmar län,
Kronobergs län, Blekinge län, nordöstra Skåne, södra Skåne,
nordvästra Skåne samt södra Halland. Dessa utgör 70 av de
maximalt 120 fullmäktigeledamöterna.
De 120 ledamöterna i Handelskammarens fullmäktige
utgör organisationens högsta beslutande organ för policyfrågor och har till uppgift bland annat att staka ut verksamhetens övergripande inriktning. Fullmäktige arbetar numera
till stor del webbaserat samt genom två årliga workshops
behandlande viktiga ämnen.

Vi stöder
Handelskammarens medlemmar erbjuds inom medlemskapet en bred service med rådgivning och utbildning
i främst
export/importfrågor,
affärsjuridiska frågor,
affärsmannaskap,
miljö- och hållbarhetsfrågor
tull- och dokumentfrågor.
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Inom många områden finns experter som står till medlemsföretagens förfogande. Enklare rådgivning är kostnadsfri och
under året har många företag utnyttjat denna medlemsservice. Vi erbjuder även stöd som så kallad oberoende
tredje part avseende exempelvis anbudsöppning, skiljedom
och källkodsdeponering. Efterfrågan på kurser och konferenser har ökat ytterligare under det gångna året. För att
erbjuda bättre stöd i exportaffärer finns samarbetspartners
rörande affärer i Östersjöregionen, i Kina och i Mellanöstern.
Handelskammaren utfärdar ATA-carneter, en internationell
tullhandling som kan användas vid temporär export av varor
till närmare ett 60-tal länder utanför EU. Genom att använda
ATA-carneter underlättas gränspassager väsentligt, något
som är efterfrågat vid exempelvis deltagande i utställningar
och mässor eller för yrkesutrustning och varuprover.
ATA-carneten är framtagen på privat initiativ av Internationella
Handelskammaren, ICC. Vidare legaliserar Handelskammaren
ursprungsintyg och övriga exportdokument. Denna, för många
exportföretag, nödvändiga funktion sker vid kontoren
i Halmstad, Växjö och Malmö.
CERTIATA® Plus är Handelskammarens internetbaserade
system för ATA-carneter, ursprungsintyg och andra exportdokument. Detta har utvecklats för att ytterligare förenkla
och förbättra servicen till företagen. Antalet användare har
under året fortsatt att öka.
Handelskammarens Skiljedomsinstitut som relanserades
2016, har utvecklats väl. Genom att välja dessa skiljedoms
regler kan affärstvister hanteras effektivt och snabbt av
kunniga skiljemän eller medlare på en geografiskt nära plats.
Ordförande i institutet är advokat Johan Sigeman.
Handelskammarens besiktningsmannanämnd förordnar
besiktningsmän som utför besiktning och värdering av
handelsvaror åt företag och privatpersoner. Under året har
verksamheten i samarbete med flera övriga handelskamrar
reformerats i syfte att höja och säkra verksamhetens kvalitet.

Vi sammanför företag
Att fungera som arena för nätverk är en viktig del av
Handelskammarens verksamhet. Handelskammarens nätverksarenor ger medlemsföretagen möjlighet att skapa nya
kontakter och affärer. De många arrangemangen ger också
ökade kunskaper, inspiration, goda råd och nya idéer. 2018
genomfördes ett drygt 150-tal arrangemang som sammantaget samlade över 5 000 deltagare.
Nätverksträffar och företagsbesök är kostnadsfria och
öppna enbart för medlemsföretag. De skräddarsydda nätverken Unga ledare, lnköpsnätverket, Säljnätverket och
Upphandlingsnätverket utvecklades samtliga väl under året.
Det samma gällde för Trade Network, Tankesmedjan för
Miljö- och Hållbarhetsfrågor, HR-nätverket samt Nätverket
för VD-assistenter.
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Årsmötet
Årsmötet 2018 hölls den 31 maj i Malmö och var som
vanligt välbesökt. Efter årsmötesförhandlingarna hölls ett
intressant samtal på temat ”Vad har Sverige för val?” Panellister var Tove Lifvendahl, chefredaktör Svenska Dagbladet,
Stig-Björn Ljunggren, socialdemokratisk statsvetare och
debattör samt Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör
och skribent, fd riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet de gröna. Vid årsmötet utdelades också Handelskammarens lärarpris “Sveriges bästa lärare” om 10 000 kr
till Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.
Motiveringen löd: “Med sin förmåga att skapa en trygg
och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya,
kreativa projekt hjälper hon sina elever att nå sin fulla potential.
I sin undervisning förenar hon värdeskapande lärande med
verklig samhällsförankring när hon projektleder uppdrag
med aktörer i näringslivet. Genom att sätta lärandet i ett
större sammanhang lyckas hon skapa en glädje i att lära
sig och utvecklas. Maria andas utveckling, innovation och
mod, och är en förebild för både elever och lärare. För sitt
gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är
Maria värdig utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2018.”

Höstmötet
Höstmötet 2018 ägde rum den 29 november i Malmö.
Huvudtalare var Anders Borg, tidigare finansminister och
nu Senior Advisor till bl a Kinnevik, som talade under rubriken “Hur står det till i Sverige politiskt och ekonomiskt?”
Vidare tillkännagavs under mötet vinnaren av priset “Årets
Tekniker” – Göran Bolin, Stockholm.
Motiveringen löd: “Göran Bolin har en gedigen bakgrund
som ingenjör och innovatör. Under sin karriär har Göran
utvecklat flera innovativa lösningar och har nu grundat den
klimatsmarta innovationen SaltX. En innovation som har
potential att förändra vår globala energi-försörjning. Med
hjälp av SaltX teknologi kan solenergi lagras i saltkristaller
över en längre tid och användas när behovet uppstår. Juryn
ser att tekniken bakom uppfinningen har global marknadspotential, eftersom salt finns tillgängligt världen över och är
en förnybar resurs, till skillnad från fossila bränslen.
Teknikens möjlighet att ta sig utanför Sveriges gränser bidrar
till utvecklingen för en mer miljövänlig planet. Därför utser vi
Göran Bolin till Årets Tekniker 2018”.
Vidare tillkännagavs priset “Årets Tekniklöfte”, som gick till
Nicolas Maxant, Göteborg.
Motiveringen löd: ”Nicolas Maxant har visat stort intresse
för kemisk ingenjörskonst. Nicolas har utvecklat en vattenåtervinnande modul som har potential att få storskaliga
effekter. En lösning som effektiviserar vardagliga sysslor och
som gör en liten skillnad för den enskilda personen, men
har stor påverkan för ett hållbart samhälle. Bolaget Mimbly
med Nicolas i spetsen har utvecklat en smart modul som
kan kopplas på tvättmaskiner för att filtrera bort mikroplaster
och återanvända vattnet.
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Samma mängd tvätt kan köras med mindre vatten och både
miljö och pengar kan sparas. Nicolas är en av uppfinnarna
och har utvecklat både hårdvaran och mjukvaran till systemet som kan komma att reducera den globala vattenanvändningen. Därför utser juryn Nicolas Maxant till Årets
Tekniklöfte 2018”.

Handelskammaren i media
Att nå ut i media med det sydsvenska näringslivets budskap
är en viktig del av Handelskammarens arbete. 2018 var det
massmediala genomslaget fortsatt stort.
Främst exponerades Handelskammarens 100-lista och
synpunkter på frågor rörande den bristande infrastrukturen.

Sydsveriges
största
affärsnätverk

• Vi påverkar
• Vi sammanför
• Vi stöder

Företagens
expert på
internationell
handel

Handelskammarens ekonomi
Från och med 2003 baseras medlems- och serviceavgift
enbart på antal anställda i Sydsverige. Under 2018 var bas
priset 3 700 kr för medlemsföretag med upp till 30 anställda.
För anställda därutöver betalar medlemsföretagen 85 kr
per medarbetare 31-1 000 och 40 kr per medarbetare
1 001 och uppåt. Hela årsavgiften utom 500 kr är avdragsgill.

Företagens
egen lobbyist

Unga Ledare

Årets resultat uppgår till 470 tkr (1 725 tkr). Koncernens
samlade egna kapital uppgick vid årets slut till 23,8 Mkr
(23,4 Mkr).
Den i resultaträkningen för Handelskammaren upptagna
intäktsposten “Övriga intäkter” avser till större delen avgifter
för sådana export- och handelsdokument som Handelskammaren utfärdar genom delegation av svenska staten.
Intäkter från konsultverksamhet, konferensverksamhet och
annan kommersiell verksamhet redovisas i Sydsvenska
Industrioch Handelskammarens Service AB.
Koncernens personal uppgår i medeltal till 20 personer
(21), varav 7 är män (7) och 13 är kvinnor (14). Löner och
ersättningar har utgått med 12 265 tkr (12 260 tkr). Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.
Årsredovisningar för av Handelskammaren förvaltade
stiftelser och fonder liksom för Handelskammarens
Pensionsstiftelse kan rekvireras från Handelskammarens
kontor i Malmö.

“

“

Att nå ut i media med det
sydsvenska näringslivets
budskap är en viktig del av
Handelskammarens arbete

Handelskammarens Nätverk för Unga Ledare ger deltagaren möjlighet till strategiutveckling, inspiration samt möjligheter att knyta
nyttiga kontakter i det sydsvenska näringslivet. Gruppen består
av 6-8 deltagare som träffas vid 6-8 tillfällen, alla med olika teman,
under ett års tid. Varje deltagare i nätverket får också tillgång till en
mentor ur det sydsvenska näringslivet.

100-Listan

Jämställdhet i bolagsstyrelser är en kompetens- och hållbarhetsfråga som är högaktuell. För att öka andelen kvinnor i styrelserna
krävs engagemang från både män och kvinnor. Som stöd till
sydsvenska valberedningar presenterar Handelskammaren nu sin
100-lista med drygt hundra kompetenta kvinnor.
Ett konkret och bra initiativ som manar till handling!
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Resultaträkning
(Belopp i tkr)

Koncern
Not

Moderförening

2018

2017

2018

2017

705

838

705

838

12 874

11 429

-

-

20 146

19 075

13 379

13 168

33 725

31 342

14 084

14 006

Intäkter
Medlemsavgifter
Serviceersättningar
Övriga intäkter

2

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

3

-20 326

-19 354

-6 720

-6 159

Avskrivning av anläggningstillgångar

5

-508

-431

-109

-108

-13 045

-11 190

-3 091

-2 837

-33 879

-30 975

-9 920

-9 104

-154

367

4 164

4 902

6,7

-25

-

-4 300

-4 500

4

649

1 358

649

1 355

Summa resultat från finansiella investeringar

624

1 358

-3 651

-3 145

Resultat före skatt

470

1 725

513

1 757

-

-

-

-

470

1 725

513

1 757

Övriga kostnader
Summa kostnader

Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och resultat från värdepapper

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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10

Balansräkning
Tillgångar (belopp i tkr)

Koncern
Not

Moderförening

18-12-31

17-12-31

18-12-31

17-12-31

1 693

1 729

467

576

1 693

1 729

467

576

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

5

Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag

6

-

-

3 600

3 600

Andelar i intressebolag

7

20

20

-

-

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

8 283

7 195

8 283

7 195

Summa finansiella anläggningstillgångar

8 303

7 215

11 883

10 795

Summa anläggningstillgångar

9 996

8 944

12 350

11 371

3 865

2 340

1 434

1 424

Fordringar hos intressebolag

475

500

-

-

Övriga fordringar

521

637

20

39

1 742

1 701

134

296

6 603

5 178

1 588

1 759

17 011

17 986

15 278

17 104

17 011

17 986

15 278

17 104

Summa omsättningstillgångar

23 614

23 164

16 866

18 863

SUMMA TILLGÅNGAR

33 610

32 108

29 216

30 234

15 000

15 000

15 000

15 000

8 364

6 639

8 317

6 560

470

1 725

513

1 757

23 834

23 364

23 830

23 317

23 834

23 364

23 830

23 317

1 291

691

230

263

-

-

2 385

3 930

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar

Eget kapital och skulder
EGET KAPITAL
Kapital
Balanserat överskott
Årets resultat
Summa eget kapital

Summa eget kapital

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

11

2 024

2 374

1 297

1 640

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

6 461

5 679

1 474

1 084

Summa kortfristiga skulder

9 776

8 744

5 386

6 917

Summa skulder

9 776

8 744

5 386

6 917

33 610

32 108

29 216

30 234

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

Förändring av eget kapital
Koncern

Belopp vid årets ingång

Kapital

Balanserat
överskott

Årets
resultat

Kapital

Balanserat
överskott

Årets
resultat

15 000

6 639

1 725

15 000

6 560

1 757

1 725

-1 725

1 757

-1 757

Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Årets resultat

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

14

Moderförening

470

15 000

8 364

470

513

15 000

8 317

513

Noter (tilläggsupplysningar) i tkr.
Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Övriga intäkter

Redovisningsprinciper, värderingsprinciper och kommentarer
Föreningen tillämpar Årsredovisningslagen (1995: 1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Utav moderföreningens övriga intäkter å 13.379 utgörs 12.668 eller
95% (2017: 12.143 eller 92%) av intäkter från intyg- och carnetverksamheten och 566 avser konsultarvode (2017: 864). Koncernmässigt
tillkommer konsultarvoden och fakturerade ersättningar á 2.329
(2017: 2.131), avgifter för kurser och konferenser 4.583 (2017: 3.937)

Koncernredovisning

Not 3 Personal

Koncernredovisningen omfattar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren med dotterföretag Sydsvenska Industri- och Handelskammarens
Service AB.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Nybildade
koncernföretag ingår i koncernredovisningen från dess att verksamheten
startades. Obeskattade reserver elimineras i koncernens resultaträkning
och delas i koncernens balansräkning upp på avsättning för uppskjuten
skatt och bundet eget kapital. Mellanhavanden och fakturering inom
koncernen har eliminerats i koncernredovisningen. Någon försäljning
mellan moderförening, dotterbolag och dotterdotterbolag har ej skett.

Medelantalet anställda
2018

2018

2017

2017

Antal
anställda

varav
män

Antal
anställda

varav
män

Moderföreningen

6

1

6

1

Koncernen totalt

20

7

21

7

Avskrivning enligt plan
Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärden
och beräknade ekonomiska livslängder. Ekonomiska livslängder för
inventarier är 5 år.

Löner och andra ersättningar
Moderföreningen

3 903

3 845

Materiella anläggningstillgångar

Koncernen totalt

12 265

12 260

2 815

2 688

Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädelsevis av inventarier
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Fordringar

varav till VD och vVD

Sociala- och pensionskostnader
2018

2018

2017

2017

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

Sociala
kostnader

varav
pensionskostnader

Moderföreningen

2 520

1 285

2 266

1 065

Koncernen totalt

7 652

3 770

6 995

3 033

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av
posten ”Andelar i koncernföretag”. Särskilt om tillskottet avser förlusttäckning prövas huruvida en nedskrivning av aktiernas värde är erforderlig,
enligt normala regler för värdering av tillgångsposten. Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt emot fritt eget kapital.

Inkomstskatter
Koncernen redovisar ingen skattekostnad då moderföreningen inte är ett
skattesubjekt samt att de skattemässiga förlustavdragen i dotterbolaget
uppgår till betydande belopp. Någon uppskjuten skattefordran på dessa
förlustavdrag är inte upptagen i redovisningen.

Finansiella instrument
Bolaget innehar finansiella anläggningstillgångar bestående av börsnoterade aktier och räntebärande värdepapper. Kassa och bank består
av banktillgodohavande.

Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Handelskammaren och dess koncernbolag anses
vara genomförda på marknadsmässiga villkor.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen och styrelsen i Handelskammaren måste för att kunna
upprätta årsredovisningen enligt god redovisningssed göra bedömningar
och antaganden som påverkar redovisade tillgångs- och skuldposter
respektive intäkts- och kostnadsposter samt övrig lämnad information.
Dessa bedömningar bygger på erfarenhet och antaganden som bedöms
rimliga under rådande omständigheter. Dessa bedömningar utgör grunden för avgöranden kring redovisade värden på tillgångar och skulder, i de
fall dessa inte hämtas från andra källor. Faktiskt utfall kan komma att
avvika från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller om
förutsättningar ändras.

varav till VD och vVD

1 586

1 377

VD har en avgiftsbestämd pension om 35% av fast lön. Om lön utgår
över 30 inkomstbasbelopp är premien 25%. Vice VD har ITP pension
samt en avgiftsbestämd pension om 10% av fast lön.

För VD gäller ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från Handelskammarens sida är VD berättigad till avgångsvederlag om 6 månadslöner utöver uppsägningstiden. Vice VD har
3 månaders uppsägningstid och 12 månader från Handelskammarens
sida

Könsfördelning styrelse och ledning
Moderföreningens styrelse består av 15 ledamöter, inklusive VD,
varav sex kvinnor.
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Noter (tilläggsupplysningar) i tkr, forts.
Not 7 Andelar i intresseföretag genom dotterbolag

Not 4 Ränteintäkter och resultat från värdepapper
2018

2017

2018

2017

Koncern

Koncern

Moderförening

Moderförening

286

292

286

292

Räntor

-

9

-

6

Återföring tidigare
nerskrivna noterade
aktier

-

85

-

85

Realisationsresultat
vid försäljning

363

972

363

972

Summa

649

1 358

649

1 355

Utdelning

Not 5 Materiella anläggningstillgångar
2018

2017

2018

2017

Koncern

Koncern

Moderförening

Moderförening

3 474

3 453

601

596

518

1 078

-

543

-625

-1 057

-

-538

3 367

3 474

601

601

Ingående
avskrivningar

-1 745

-2 084

-25

-168

Försäljning/
utrangeringar

579

770

-

251

-508

-431

-109

-108

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 674

-1 745

-134

-25

Utgående planenligt restvärde

1 693

1 729

467

576

Ingående
anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/
utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

Årets avskrivningar

Not 6 Aktier och andelar i dotterföretag
Ägda av moderföreningen
Sydsvenska Industrioch Handelskammarens Service
AB, 556096-4206

Säte

Antal

Nom.
värde

Bokfört
värde

Samverkansprojektet E22 AB
(556715-0205)

10 000

1 000

3 600

Nom.
värde

Bokfört
värde

200

20

20

Samverkansprojektet E22 AB bildades 2006-11-08, egna kapitalet
uppgår per 2018-12-31 till 234 tkr där Sydsvenska Industri- och
Handelskammarens Service AB:s kapitalandel uppgår till 20%.
Nedskrivning andelar i intressebolaget har skett med 25 tkr (0 tkr)

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Noterade aktier och andelar,
bolag

Antal

Bokfört
värde

Marknads
värde

ABB LTD

3 270

499

558

30 000

749

851

Ericsson LM, B

3 900

250

304

ICA Gruppen

3 300

995

1 045

Investor AB, B

2 700

682

1 014

SAAB, B

1 062

213

326

Arjo

Scandic Hotels Group

4 600

387

359

11 600

1 010

999

Skanska, B

6 500

1 256

916

Swedbank AB, A

2 600

492

514

TeliaSonera

9 500

498

399

Trelleborg, B

3 700

751

516

Volvo, B

4 450

501

516

8 283

8 317

SEB, A

Summa andra långfristiga
värdepapper

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018

2017

2018

2017

Koncern

Koncern

Moderförening

Moderförening

Förutbetalda hyror

571

562

-

-

Upplupna arvoden

578

583

83

248

Övriga poster

593

556

51

48

1 742

1 701

134

296

2018

2017

2018

2017

Summa
Malmö

Antal

Not 10 Skatter

Lämnat ovillkorat
aktieägartillskott

4 300

Nedskrivning av
aktiernas värde

-4 300

Skattemässiga
underskott

Koncern

Koncern

Moderförening

Moderförening

Summa

3 600

Ingående balans

-82 285

-78 127

-

-
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Noter (tilläggsupplysningar) i tkr, forts.
Not 10 forts.
Årets skattemässiga resultat

-3 827

-4 158

-

-

Utgående
skattemässiga
underskott

-86 112

-82 285

0

0

Nominellt belopp
skattefordran

17 739

18 103

-

-

Nominella belopp av skattefordringar enligt ovan har värderats till
noll per balansdagen, eftersom det är koncernens bedömning att de
skattemässiga underskotten inte kommer att kunna utnyttjas inom
överskådlig framtid. Skattesats 20,6% (22%).

Not 11 Övriga skulder
2018

2017

2018

2017

Koncern

Koncern

Moderförening

Moderförening

Mervärdesskatt

469

429

-

-

Personalens källskatt

362

330

145

111

Carnetdepositioner

769

1 184

769

1 184

Övrigt

424

431

383

345

2 024

2 374

1 297

1 640

Summa

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterskuld inkl
sociala avg.

2018

2017

2018

2017

Koncern

Koncern

Moderförening

Moderförening

2 206

2 041

742

667

Sociala avgifter

321

305

116

96

Upplupna carnethanteringskostnader

250

180

250

180

Förutbetalda
serviceavgifter
medlemmar

1 403

1 220

-

-

Övriga poster

2 281

1 933

366

141

6 461

5 679

1 474

1 084

Summa

Not 13 Händelser efter balansdagen

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter balansdagen.

Not 14 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
Varken koncernen eller moderbolaget har några eventualförpliktelser
och ställde säkerheter under 2018 eller 2017.
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Sydsvenska Industri- och
Handelskammarens styrelse

Sydsvenska Industri- och
Handelskammarens valberedning

Ordförande
Nicolas Hassbjer
Tequity AB, Helsingborg

Sammankallande
Ingrid Jönsson
Ingrid Jönsson Next Step AB, Hörby

Vice Ordförande
Kerstin Lindell
Bona AB, Malmö

Ledamöter
Carl-Axel Kullman
Carl-Axel Kullman Konsult AB, Kalmar

Nils-Erik Danielsson
NE Growth AB, Malmö

Nils-Erik Danielsson
NE Growth AB, Malmö

Nils Ericsson
Alvesta Galvaniseringsverkstad AB, Alvesta

Stefan Hörberg
HP Tronic AB, Ljungby

Charlotta Falvin
Fasiro AB, Genarp

Charlotte Lorentz Hjort
Krinova Incubator & Science Park, Kristianstad

Mari Kadowaki
Saft AB, Oskarshamn

Hedvig Stache
Handelsbanken, Karlskrona

Jonas Kihlberg
Elajo Invest AB, Oskarshamn

Claes Nilsson
Danske Bank, Halmstad

Anna Lindqvist
AB Sven Jeppsson, Karlshamn

Sekreterare
Per Tryding
Handelskammaren, Malmö

Stephan Müchler
Handelskammaren, Malmö
Peter Nilsson
Trelleborg AB, Trelleborg
Ola Ringdahl
Lindab Group, Båstad
Per Samuelsson
Beijer Electronics Group AB, Malmö
Anna Schreil
The Absolut Company, Åhus

Sydsvenska Industri- och
Handelskammarens Revisorer
Richard Peters
Deloitte, Malmö
Suppleant
Maria Ekelund
Deloitte, Malmö

Eva Täljegård
Heléns Rör AB, Halmstad
Fredrik Åberg
DnB, Malmö

I sydsvenska
företags intresse
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“

Vi vill fortsätta att utvecklas som det
sydsvenska näringslivets starka röst
som gör skillnad.

“

