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Handelskammaren är 
en privat organisation 
som arbetar i sydsven-
ska företags intresse.
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I sydsvenska företags 
intresse

Handelskammaren har 2 500 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 upp-
dragsgivare 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.

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 för år 2020 3 825 
kr + moms för företag med upp till 10 medarbetare. Medlemsföretag med 
fler än 10 medarbetare betalar förutom basavgift 88 kr per medarbetare 
31–1 000 och 42 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 Han-
delskammaren.
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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.



VD har ordet

När detta skrivs har vi drabbats av det så kallade 
Coronaviruset. Förutsättningar och framtidsutsik-
ter har i ett svep förändrats dramatiskt. Hur dra-
matiskt och hur länge det håller i sig är omöjligt 
att förutspå. Vi anpassar nu vår verksamhet till en 
annan ekonomisk verklighet och gör allt vi kan för 
att erbjuda vår service helt digitalt. Det fördjupade 
digitaliseringsarbete vi inledde för några år sedan 
ger oss goda möjligheter till detta. 

Vi har också erfarenheter av tidigare kriser, såsom 
den inhemska finanskrisen 1992, IT-bubblan 2000 
och den globala finanskraschen 2008. Även om 
denna kris är av annorlunda art är erfarenheterna 
bra att ha med sig för att styra verksamheten rätt. 
I dialog med regering och opposition bidrar vi nu 
med ögonblicksbilder från medlemsföretagens 
verklighet. Allt för att få fram politiska åtgärder som 
kan lindra de negativa effekterna av den rådande 
pandemin.  

Blickar jag ändå bakåt för en kort stund var det 
gångna året mycket framgångsrikt för Handels-
kammaren. Vi har fortsatt arbetet enligt vår Vision 
2020, varit lyckosamma i flera lobbyingfrågor och 
dessutom kunnat uppvisa ett imponerande rekord 
med över 8 000 deltagare vid våra arrangemang 
sammantaget.  

Hur situationen kommer att utvecklas när Corona-
viruset lagt sig är svårt att veta. Men vi har en god 
uppfattning om vad som kommer att behövas för 
framtiden. Vi är nu mitt uppe i en förnyelse av vår 
vision och under våren uppdaterar vi vår omvärlds-
analys. Processen engagerar hela vårt fullmäktige, 
som också har att fastställa den nya Vision 2025 
vid sammanträdet i november i år.    

Vårt uppdrag i en svår tid
Utan att föregå visionsarbete tror jag att regionens 
möjligheter ligger i en förbättrad tillgänglighet, en 
säkrad kompetensförsörjning och en bättre inte-
gration av invandrade medborgare. Det kommer att 
krävas en hel del förnyelse på samtliga tre områden 
och troligen också förnyelse av existerande svens-
ka strukturer. 290 kommuner och 21 län är kanske 
inte längre relevanta indelningar. 

Förändringarna, vilka de än blir, måste ske med ett 
hållbarhetsperspektiv och med ett fortsatt arbe-
te för jämställdhet. Handelskammarens 100-lista 
lanserades för drygt ett år sedan och är ett gott 
exempel på reellt jämställdhetsarbete. Syftet är 
helt enkelt att bolagens ägare själva givetvis skall 
utse sina styrelseledamöter men vi kan hjälpa dem 
genom att peka på kvinnor som bör kunna komma 
i fråga. Flera av kvinnorna på vår lista har också fått 
spännande styrelseuppdrag.  

Vi vill också i turbulenta tider fortsätta att utvecklas 
som det sydsvenska näringslivets starka röst som 
gör skillnad. Någon måste ta debatten i vardagen, 
analysera och argumentera för just de sydsven-
ska 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 förtro-
endet försöker vi förvalta väl. 

Sydsverige i mars 2020 
 

 
 
Stephan Müchler
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Vi känner ett starkt stöd och  
förtroende från våra ägare -  

medlemsföretag
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Handelskammaren ägs av sina medlemsföretag 
och är en privat näringslivsorganisation som arbe-
tar i sydsvenska företags intresse. Affärsidén är att 
skapa bästa möjliga konkurrens- och tillväxtförut-
sättningar för näringslivet i Sydsverige.

Förvaltningsberättelse

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 servi-
ce för ökad konkurrenskraft och företagsutveck-
ling (affärsservice) samt

att erbjuda nya kontakter och affärer, erfarenhets-
utbyte, goda råd och idéer (sammanföra)

Handelskammaren har 2 500 medlemsföretag, 
stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kal-
mar, Kronobergs och södra Hallands län. Det är 
medlemsföretagen som är Handelskammarens 
uppdragsgivare och de som sätter agendan för 
verksamheten. Handelskammarens fullmäktige fast-
ställer vilka frågor som skall drivas och målet är att 
göra Sydsverige till en bättre plats för företagen.

Handelskammarens nu gällande vision beslutades 
under 2015 och sträcker sig fram till 2020. Visionen 
innehåller en övergripande omvärldsanalys följt av 
en strategisk inriktning med tre utpekade fokusom-
råden; tillgänglighet, kompetens och förnyelse samt 
integration och migration för tillväxt.

Handelskammarens vision

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 yrkes-
utbildningarna stärkas, skolan lyftas genom stärkt 
lärarkompetens, den högre utbildningen och forsk-
ningen utvecklas med fokus på kvalitet och rele-
vans 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 utmanande tid måste mycket fokus 
läggas på integration och 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 styrdoku-
ment och kompletteras med en årlig handlingsplan 
som fastställs av fullmäktige respektive en budget 
som beslutas av styrelsen. Målet med verksam-
heten är att åstadkomma ett Sydsverige som är 
globalt konkurrenskraftigt.

Under det gångna året påbörjades arbetet med att 
förnya visionen med sikte på 2025. Den kommer att 
fastställas av Handelskammarens fullmäktige vid 
dess sammanträde den 26 november 2020.
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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.

Under 2019 utökades satsningen på Sydost; Ble-
kinge, Kronoberg och Kalmar län. En omfattande 
studie av regionen – Så utvecklas sydöstra Sverige 
– en studie av näringslivets tillväxt och produkti-
vitet – presenterades under året. Studien visar på 
skillnader i hur tillväxten utvecklats i de tre länen. 
Den visar också på regionens behov av förbättrad 
infrastruktur i syfte att skapa större sammanhållna 
arbetsmarknadsregioner. Endast med ett ökat sam-
arbete länen emellan kan en reell konkurrensför-
bättring åstadkommas. Handelskammarens arbete 
med Sydostpaketet skall ses i detta perspektivet.   

För Sydsveriges utveckling är tillgänglighet avgö-
rande. För näringslivet gäller det inte bara avseende 
transport av gods, utan i allt högre grad möjlig-
heterna att hitta personal med rätt kompetens. 
Tillgängligheten till kunder och samarbetspartners 
ökar med goda kommunikationer.

Under verksamhetsåret har mycket av policyar-
betet handlat om att följa upp satsningar i den så 
kallade nationella transportplanen för 2018–2029. 
I ett sydsvenskt perspektiv är de mest angeläg-
na väg- och järnvägsprojekten 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 infra-
strukturfinansiering belysts.

Tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, 
Region Kalmar län och Region Östergötland driver 
Handelskammaren 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.

Flygförbindelser är ett annat område för Handels- 
kammaren. Här handlar det om att aktivt delta i 
utvecklingen av flygförbindelserna till och från Syd-
sverige. Handelskammaren finns också represente-
rad i Copenhagen Airports stakeholder committee. 
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Arbetet för kompetens och förnyelse i Sydsverige 
har inneburit ett långt engagemang för de sydsven-
ska universiteten och högskolorna. Exempelvis har 
tillkomsten av Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar 
initierats av Handelskammaren. Handelskammaren 
har också medverkat till tillkomsten av ett Tekni-
kens Hus, eller Epic som det kommit att kallas, vid 
Linnéuniversitet i Växjö. Syftet är att öka samver-
kan mellan näringsliv, skola och universitet för att 
förbättra rekryteringen till tekniska yrken inom inte 
minst produktionsindustrin. Handelskammaren dri-
ver också skolprojekt såsom exempelvis Pythago-
ras Quest och Språkolympiaden. Syftet är att visa 
att matematik och språk är viktiga kompetenser för 
företag. 34 000 elever i hela landet har under 2019 
deltagit i tävlingarna.

Sedan flera år tillbaka omfattar Handelskammarens 
arbete också kvaliteten på grund- och gymnasie-
skolan. Fokus har satts på att förbättra lärarnas 
status och utbildningskompetens och sedan några 
år tillbaka delar Handelskammaren ut priset ”Sveri-
ges bästa lärare”.

Handelskammaren har också varit delaktig i projek-
tet Dubbel Yrkesutbildning, som med de tyska han-
delskamrarnas lärlingssystem som förebild hjälpt 
främst invandrade flyktingar in på arbetsmarknaden 
genom varad praktik och utbildning. Projektet får 
nu en fortsättning i det att Handelskammaren nu 
har Skolverkets uppdrag att med det avslutade 
projektets erfarenheter som bas utveckla ett nytt 
nationellt gymnasielärlingssystem. 

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 strukturel-
la 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. Den 
regionala förankringen runt om i Sydsverige är fort-
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Handelskammarens medlemsföretag erbjuds inom 
medlemskapet en bred service med rådgivning och 
utbildning i främst

Vi stödjer

export/importfrågor

affärsjuridiska frågor

affärsmannaskap

miljö- och hållbarhetsfrågor

tull- och dokumentfrågor

På många områden finns experter som står till 
medlemmarnas förfogande. Enklare rådgivning 
är kostnadsfri och under året har många företag 
utnyttjat denna medlemsservice. Vi erbjuder även 
stöd som så kallad oberoende tredje part avse-
ende 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 Östersjöregio-
nen, i Kina och i Mellanöstern.

Handelskammaren utfärdar ATA-carneter, en inter-
nationell tullhandling som kan användas vid tem-
porär 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 varupro-
ver. ATA-carneten är framtagen på privat initiativ 
av Internationella Handelskammaren, ICC. Vidare 
legaliserar Handelskammaren ursprungsintyg och 
övriga exportdokument. Denna, för många export-
företag, nödvändiga funktion sker vid kontoren i 
Halmstad, Växjö och Malmö.

CERTIATA® Plus är Handelskammarens internet-
baserade 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 relan-
serades 2016, har utvecklats väl. Genom att välja 
dessa skiljedomsregler kan affärstvister hanteras 

Handelskammarens besiktningsmannanämnd 
förordnar besiktningsmän som utför besiktning och 
värdering av handelsvaror åt företag och privatper-
soner. Under året har verksamheten i samarbete 
med flera övriga handelskamrar reformerats i syfte 
att höja och säkra verksamhetens kvalitet. 

Att fungera som arena för nätverk är en viktig del av 
Handelskammarens verksamhet. Handelskamma-
rens nätverksarenor ger medlemsföretagen möjlig-
het att skapa nya kontakter och affärer. De många 
arrangemangen ger också ökade kunskaper, inspi-
ration, goda råd och nya idéer. 2019 genomfördes 
över 200 arrangemang sammantaget över 8 000 
deltagare. Ett nytt rekord.

Vi sammanför företag

Nätverksträffar och företagsbesök är kostnadsfria 
och öppna enbart för medlemsföretag. De skräd-
darsydda nätverken Unga ledare, lnköpsnätverket, 
Säljnätverket och Upphandlingsnätverket utveckla-
des samtliga väl under året. Det samma gällde för 
Trade Network, Tankesmedjan för Hållbarhetsfrågor, 
HR-nätverket samt Nätverket för VD-assistenter.

Årsmötet 2019 avhölls den 23 maj i Malmö och var 
mycket välbesökt. Efter årsmötesförhandlingarna 
höll Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, 
ett anförande på temat ”Ta tag i Sveriges problem 
och ta fasta på Sveriges möjligheter”. Vid årsmö-
tet utdelades också Handelskammarens lärarpris 
”Sveriges bästa lärare” om 10 000 kronor till Maria 
Wiman, Östra Grundskolan i Skogås. 

Årsmötet

Motiveringen löd: ”Med en avsaknad av rädsla för 
att testa nya koncept i sin undervisning ser Maria 
till att elevernas arbeten och texter exponeras för 
omvärlden och åstadkommer skillnad. Hon har med 
sitt ledarskap format starka och engagerade indi-
vider som vågar uttrycka sina tankar i både tal och 
skrift. Med sitt stora engagemang för att undervis-
ningen ska vara värdeskapande får hon elevernas 
skolarbete att bli tydligt förankrat till samhället, 
vilket skapar aktiva och pålästa samhällsmedborga-
re. Maria har inte enbart stor inverkan på sina elever 
utan är också en förebild för många lärare. Hennes 
pedagogiska förhållningsätt och värdeskapande 
lärande inspirerar och gör henne till en värdig mot-
tagare av utmärkelsen Sveriges bästa lärare 2019”. 

satt garanterad genom att stadgan föreskriver fast 
representation i fullmäktige från Kalmar län, Kro-
nobergs län, Blekinge län, nordöstra Skåne, södra 
Skåne, nordvästra Skåne samt södra Halland. 
Dessa utgör 70 av de maximalt 120 fullmäktigele-
damöterna.

effektivt och snabbt av kunniga skiljemän eller 
medlare på en geografiskt nära plats. Ordförande i 
institutet är advokat Johan Sigeman.
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Höstmötet 2019 ägde rum den 28 november i Malmö 
och även höstmötet var välbesökt. Huvudtalare var 
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för 
Liberalerna, som talade under rubriken ”Om hur vi 
skapar goda förutsättningar för näringslivet”. Han 
ersatte med kort varsel sin partiledare Nyamko Sa-
buni som tvingades lämna återbud samma dag.

Höstmötet

Vidare tillkännagavs under mötet vinnaren av priset 
”Årets Tekniker” – Katja Szybek, Serstech, Lund.

Motiveringen löd: ” Priset Årets Tekniker tilldelas 
en person som bidrar till betydande utveckling för 
samhälle, livskvalitet och företagande samt inspire-
rar andra med sitt arbete. Katja Szybek har under 
sin tid på företaget Serstech i Lund utvecklat och 
fått patent på en lösning för autofokus utan rörliga 
delar inom ramanspektroskopi, vilket är en tek-
nik där materia undersöks med hjälp av laserljus. 
Innovationen innebär i praktiken att verktygen som 
används blir mer stöttåliga, robusta och mer pre-
cisa. Potentialen finns alltså inte bara i att bidra till 
en bättre arbetsmiljö för poliser eller tulltjänstemän 
genom utrustning som blir enklare att hantera, utan 
möjligheten finns också i att bidra till tryggare sam-
hällen tack vare mer precisa och effektiva kontroller. 
Därför har juryn valt att utse Katja till Årets Tekniker 
år 2019”.

Även priset ”Årets Tekniklöfte” utdelades och det 
gick till Ramkumar Nair, Göteborg. 

Motiveringen löd: ”Årets Tekniklöfte delas ut till en 
person i uppstartsfasen av sin karriär. Utmärkelsen 
syftar till att uppmärksamma och uppmuntra per-
sonen i sitt arbete med förhoppning om att ge en 
skjuts i sin stora potential. Ramkumar Nair började 
under sin forskarutbildning undersöka möjligheten 
att utvinna ett ätbart svampbaserat protein från 
industriellt avfall. Han vågade därefter trots att 
han enbart hade bott i Sverige i fyra år, ta steget 
och satsa fullt ut på sin idé i företaget Mycorena. 
Resultatet blev en cirkulär lösning med värdeska-
pande av avfall som resultat. Detta är inte enbart en 
ekonomisk vinst utan också en klimatsmart lösning. 
Därför har juryn valt att utse Ramkumar till Årets 
Tekniklöfte år 2019.”
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Att nå ut i media med det sydsvenska näringslivets 
budskap är en viktig del av Handelskammarens 
arbete. 2019 var det massmediala genomslaget 
fortsatt stort. Handelskammarens 100-lista fick 
stort genomslag, liksom vårt arbete rörande Sydost 
och den bristande infrastrukturen. 

Handelskammaren i media

Från och med 2003 baseras medlems- och service-
avgift enbart på antal anställda i Sydsverige. Under 
2019 var baspriset 3 700 kr för medlemsföretag 
med upp till 30 anställda.

Handelskammarens ekonomi

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.

Årets resultat uppgår till 714 tkr (470 tkr). Koncer-
nens samlade egna kapital uppgick vid årets slut till 
24,5 Mkr (23,8 Mkr).

Den i resultaträkningen för Handelskammaren 
upptagna intäktsposten ”Övriga intäkter” avser till 
större delen avgifter för sådana export- och han-
delsdokument som Handelskammaren utfärdar 
genom delegation av svenska staten. Intäkter från 
konsultverksamhet, konferensverksamhet och an-
nan kommersiell verksamhet redovisas i Sydsven-
ska Industri  och Handelskammarens Service AB.

Koncernens personal uppgår i medeltal till 22 per-
soner (20), varav 8 är män (7) och 14 är kvinnor (13). 
Löner och ersättningar har utgått med 13 337 tkr 
(12 265 tkr). Koncernredovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden.

Årsredovisningar för av Handelskammaren förvalta-
de stiftelser och fonder liksom för Handelskamma-
rens Pensionsstiftelse kan rekvireras från Handels-
kammarens kontor i Malmö.
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(Belopp i tkr) Not 2019 2018 2019 2018

Intäkter

 Medlemsavgifter 677 705 677 705

 Serviceersättningar 12 886 12 874 - -

 Övriga intäkter 2 21 273 20 146 13 417 13 379

Summa intäkter 34 836 33 725 14 094 14 084

Kostnader

 Personalkostnader 3 -21 013 -20 326 -7 472 -6 720

 Avskrivning av anläggningstillgångar 5 -606 -508 -109 -109

 Övriga kostnader -13 433 -13 045 -3 230 -3 091

Summa kostnader -35 052 -33 879 -10 811 -9 920

Verksamhetens resultat -216 -154 3 283 4 164

Resultat från finansiella investeringar

 Resultat från andelar i koncernföretag 6 - - -3 500 -4 300

 Resultat från andelar i intresseföretag 7 - -25 - -

 Ränteintäkter och resultat från värdepapper 4 930 649 930 649

Summa resultat från finansiella investeringar 930 624 -2 570 -3 651

Resultat före skatt 714 470 713 513

 Skatt på årets resultat 10 - - - -

ÅRETS RESULTAT 714 470 713 513

Koncern Moderförening

Resultaträkning



13

Tillgångar (Belopp i tkr) Not 2019 2018 2019 2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 5

 Inventarier 1 869 1 693 358 467

Summa materiella anläggningstillgångar 1 869 1 693 358 467

Finansiella anläggningstillgångar

 Aktier i dotterbolag 6 - - 3 600 3 600

 Andelar i intressebolag 7 20 20 - -

 Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 11 962 8 283 11 962 8 283

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 982 8 303 15 562 11 883

Summa anläggningstillgångar 13 851 9 996 15 920 12 350

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kostfristiga fordringar 2 596 3 865 1 392 1 434

 Kundfordringar 475 475 - -

 Fordringar hos intressebolag 1 073 521 508 20

 Förutbetalda kostnader och upplutna intäkter 9 1 634 1 742 152 134

Summa kortfristiga fordringar 5 778 6 603 2 052 1 588

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 13 141 17 011 11 776 15 278

Summa kortfristiga placeringar 13 141 17 011 11 776 15 278

Summa omsättningstillgångar 18 919 23 614 13 828 16 866

SUMMA TILLGÅNGAR 32 770 33 610 29 748 29 216

Koncern Moderförening

Balansräkning

Tillgångar
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Eget kapital och skulder (Belopp i tkr) Not 2019 2018 2019 2018

EGET KAPITAL

 Kapital 15 000 15 000 15 000 15 000

 Balanserat överskott 8 834 8 364 8 830 8 317

 Årets resultat 714 470 713 513

Summa eget kapital 24 548 23 834 24 543 23 830

Summa eget kapital 24 548 23 834 24 543 23 830

SKULDER

Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 1 660 1 291 56 230

 Skulder till koncernföretag - - 2 402 2 385

 Övriga skulder 11 1 439 2 024 1 062 1 297

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 5 123 6 461 1 685 1 474

Summa kortfristiga skulder 8 222 9 776 5 205 5 386

Summa skulder 8 222 9 776 5 205 5 386

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 770 33 610 29 748 29 216

Koncern Moderförening

(Belopp i tkr)

KONCERN

 Belopp vid årets ingång 15 000 8 364 470

 Vinstdisposition enligt stämmobeslut 470 -470

 Årets resultat 714

Belopp vid årets utgång 15 000 8 834 714

MODERFÖRENINGEN

 Belopp vid årets ingång 15 000 8 317 513

 Vinstdisposition enligt stämmobeslut 513 -513

 Årets resultat 713

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 15 000 8 830 713

Kapital Balanserat  
överskott

Årets resultat

Kapital Balanserat  
överskott

Årets resultat

Eget kapital och skulder

Förändring av eget kapital
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Noter (tilläggsupplysningar) i tkr.

Not 1 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper, värderingsprinciper och kom-
mentarer
Föreningen tillämpar Årsredovisningslagen (1995: 1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren med dotterföretag Sydsvenska Indu-
stri- och Handelskammarens Service AB.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Nybildade koncernföretag ingår i koncernredo-
visningen från dess att verksamheten startades. Obe-
skattade reserver elimineras i koncernens resultaträkning 
och delas i koncernens balansräkning upp på avsättning 
för uppskjuten skatt och bundet eget kapital. Mellanha-
vanden och fakturering inom koncernen har eliminerats i 
koncernredovisningen. Någon försäljning mellan moder-
förening, dotterbolag och dotterdotterbolag har ej skett. 

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädel-
sevis av inventarier redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de be-
räknas inflyta.

Aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som 
en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Sär-
skilt 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 moderför-
eningen inte är ett skattesubjekt samt att de skattemäs-
siga förlustavdragen i dotterbolaget uppgår till betydan-
de belopp. Någon uppskjuten 
skattefordran på dessa förlustavdrag är inte upptagen i 
redovisningen.

Finansiella instrument
Bolaget innehar finansiella anläggningstillgångar bestå-
ende av börsnoterade aktier och räntebärande värde-
papper. Kassa och bank består av banktillgodohavande.

Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Handelskammaren och dess kon-
cernbolag 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 res-
pektive intäkts- och kostnadsposter samt övrig lämnad 
information. 
Dessa bedömningar bygger på erfarenhet och antagan-
den 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.

Utav moderföreningens övriga intäkter å 13.417 utgörs 
12.772 eller 95% (2018: 12.668 eller 95%) av intäk-
ter från intyg- och carnetverksamheten och 512 avser 
konsultarvode (2018: 566). Koncernmässigt tillkommer 
konsultarvoden och fakturerade ersättningar á 3.283 
(2018: 2.329), avgifter för kurser och konferenser 4.706 
(2018: 4.583)   

Not 2 Övriga intäkter

Not 3 Personal

2019 2019 2018 2018

Antal 
anställda

varav 
män 

Antal  
anställda

varav 
män

Moderförening 7 1 6 1

Koncernen totalt 22 8 20 7

Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar

Moderförening 4 830  3 903

Koncernen totalt 13 337 12 265

   varav till VD och 
   vVD

2 923 2 815

Sociala 
kostnader

varav 
pensions- 
kostnader 

Sociala 
kostnader

varav 
pensions- 
kostnader

Moderförening 2 737 1 294 2 520 1 285

Koncernen totalt 7 879 3 582 7 652 3 770

   varav till VD och 
   vVD

1 506 1 586

Sociala- och pensionskostnader
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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 måna-
der från Handelskammarens sida. 

Könsfördelning styrelse och ledning
Moderföreningens styrelse och ledning består av 15 
ledamöter inklusive VD, varav sex kvinnor.

2019 2018 2019 2018

Koncern Koncern 
Moder- 

förening
Moder- 

förening

Utredning 339 286 339 286

Realisations-
resultat vid 
försäljning

591 363 591 363

Summa 930 649 930 649

Not 4 Ränteintäkter och  
resultat från värdepapper
Medelantalet anställda

2019 2018 2019 2018

Koncern Koncern 
Moder- 

förening
Moder- 

förening

Ingående an-
skaffningsvärden

3 367 3 474 601 601

Inköp 892 518 - -

Försäljningar/
utrangeringar

-386 -625 - -

Utgående 
ackumulerade 
anskaffnings-
värde

3 873 3 367 601 601

Ingående av-
skrivningar

-1 674 -1 745 -134 -25

Försäljningar/
utrangeringar

276 579 - -

Årets avskriv-
ningar

-606 -508 -109 -109

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar

-2 004 -1 674 -243 -134

Utgående 
planenligt res-
tvärde

1 869 1 693 358 467

Not 5 Matriella anläggnings-
tillgångar
Medelantalet anställda

Ägda av moderförening
Säte Antal

Nom. 
värde

Bokfört 
värde

Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens  
Service AB, 556096-4206

Malmö 10 000 1 000 3 600

Lämnat ovillkorat aktieä-
gartillskott

3 500

Nedskrivning av aktier-
nas värde

-3 500

Summa 3 600

Not 6 Aktier och andelar i 
dotterföretag

Antal
Nom. 
värde

Bokfört 
värde

Samverkansprojektet E22 
AB (556715-0205)

200 20 20

Not 7 Andelar i intresseföre-
tag genom dotterbolag

Samverkansprojektet E22 AB bildades 2006-11-08, 
egna kapitalet uppgår per 2019-12-31 till 222 tkr där 
Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Service 
AB:s kapitalandel uppgår till 20%. Nedskrivning andelar i 
intressebolaget har skett med 0 tkr (25 tkr).

Noterade aktier och 
andelar, bolag

Antal
Bokfört 

värde
Marknads 

värde

ABB LTD 3 270 499 736

Arjo 15 000 375 676

ICA Gruppen 1 300 392 568

Investor AB, B 3 800 1 188 1 942

SEB, A 11 600 1 010 1 022

Skanska, B 6 500 1 256 1 376

Swedbank AB, A 2 600 492 363

TeliaSonera 9 500 498 382

Trelleborg, B 3 700 751 624

Volvo, B 4 450 501 698

Summa noterade aktier 6 962 8 387

Räntebärande värde-
papper, fonder

SEB FRN fond hållbar 
andelsklass utd B

1 000 1 000 1 010

Simplicity Företagsobli-
gation

15 618,90 2 000 2 007

Simplicity Global Corp 8 075,59 1 000 1 006

Simplicity Likviditet 8 956,56 1 000 1 001

Summa räntebärnade 
värdepapper, fonder

5 000 5 024

Summa andra långfristiga 
värdepapper

11 962 13 411

Not 8 Andra långfristiga  
värdepappersinnehav
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2019 2018 2019 2018

Koncern Koncern 
Moder- 

förening
Moder- 

förening

Förutbetalda 
hyror

572 571 - -

Upplupna arvo-
den

335 578 - 83

Övriga poster 727 593 152 51

Summa 1 634 1 742 152 134

Not 9 Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

2019 2018 2019 2018

Skattemässiga 
underskott

Koncern Koncern 
Moder- 

förening
Moder- 

förening

Ingående balans -86 112 -82 285 - -

Årets skatte-
mässiga resultat

-3 107 -3 827 - -

Utgående 
skattemässiga 
underskott

-89 219 -86 112 0 0

Nominellt belopp 
skattefordran

18 379 17 739 - -

Not 10 Skatter

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

2019 2018 2019 2018

Koncern Koncern 
Moder- 

förening
Moder- 

förening

Mervärdesskatt 257 469 - -

Personalens 
källskatt

- 362 - 145

Carnetdeposi-
tioner

879 769 879 769

Övrigt 303 424 183 383

Summa 1 439 2 024 1 062 1 297

Not 11 Övriga skulder

2019 2018 2019 2018

Koncern Koncern 
Moder- 

förening
Moder- 

förening

Semesterskuld 
inkl sociala avg.

2 169 2 206 1 182 742

Sociala avgifter - 321 - 116

Upplupna carne-
thanteringskost-
nader

250 250 250 250

Förutbetalda 
medlems- och 
serviceavgifter

1 552 1 403 135 -

Övriga poster 1 152 2 281 118 366

Summa 5 123 6 461 1 685 1 474

Not 12 Upplutna kostnader 
och förutbetalda intäkter

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 even-
tualförpliktelser och ställda säkerheter under 2019 eller 
2018.
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Revisionsberättelse

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren för räkenskapsåret 
2019-01-01 - 2019-12-31.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisning-
en upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiel-
la resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningens och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende 
i förhållande till föreningens och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredo-
visningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalan-
den. 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt 
ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 mina utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 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 åsido-
sättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kon-
troll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvi-
da det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifie-
rat.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 
för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Jag tillstyrker 
att föreningsstämman disponerar vinsten enligt styrelsens förslag och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningens och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust. Styrelsen ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och kon-
cernens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller 
stadgarna.

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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min pro-
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att jag 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. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Till föreningsstämman i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren organisationsnummer 262000-0303 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Malmö 
2020-03-26

Richard Peters 
Auktorierad revisor
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Vi vill fortsätta att utvecklas som det 
sydsvenska näringlivets starka röst 

som gör skillnad.”
”
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