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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stockholms Handelskammare (Handelskammaren) är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation med säte i
Stockholm och verksamhet i Stockholms län och Uppsala län. Handelskammaren agerar utan vinstintresse för att
främja att huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala ska kunna utvecklas i en riktning som gynnar våra medlemmar.
Vi företräder våra medlemsföretag som tillsammans sysselsätter omkring hälften av alla privat anställda i
Stockholms och Uppsala län.

Handelskammarens vision är en huvudstadsregion som är Europas bästa år 2035. En grundförutsättning för att nå
dit är ett bättre näringslivsklimat med goda förutsättningar för företag att etableras, växa och utvecklas. Ett gott
näringslivsklimat och ett starkt näringsliv gynnar hela samhället och allmänheten, både i Stockholm och i Sverige i
stort. Som näringspolitisk aktör är Handelskammaren en saklig, engagerad och uthållig röst som verkar och skapar
opinion på lokal, regional och nationell nivå.

Handelskammaren verkar också för att förbättra enskilda företags möjligheter till tillväxt och utveckling genom att
erbjuda olika nätverk, kunskapshöjande seminarier och möjligheter att knyta nya kontakter samt vara med och
påverka.

Handelskammaren innehar en viktig roll som delvis lagstadgad, oberoende tredje part. Vi erbjuder företag ökad
trygghet i affärer genom exempelvis möjligheten att deponera källkod och annat känsligt material hos oss. Vi
utfärdar olika typer av tullförenklande dokument och intyg som effektiviserar export och utrikeshandel och därmed
hjälper tusentals företag ut på den globala marknaden. Genom vårt Skiljedomsinstitut (SCC) erbjuder vi näringsliv
och stater oberoende, snabb och effektiv tvistelösning och bidrar därmed till ett stabilt och gynnsamt
näringslivsklimat och hållbar samhällsutveckling.

Ytterligare information om Handelskammarens verksamhet finns på vår webbplats:
www.stockholmshandelskammare.se.

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt 2021 2020
Medlemsavgifter 685 726 734 805
Nettoomsättning 73 002 60 267 63 818 67 345
Övriga rörelseintäkter 7 020 3 148 3 995 3 486
Verksamhetsresultat 315 757 -101 482
Resultat e. finansiella poster 335 197 -66 585
Balansomslutning 1 431 051 1 115 113
Medelantalet anställda 45 39 40 46

Koncernens totala intäkter för helåret uppgick till 419,9 Mkr (-15,6 Mkr) varav -31,6 Mkr (-79,7 Mkr) avsåg resultat
från intressebolaget per 31 mars 2021 och 370,8 Mkr avsåg avyttringen av intresseföretaget. Detta påverkar då
också verksamhetsresultatet och resultatet efter finansiella poster. I och med avyttringen av intressebolaget
gjordes under året investeringar i långfristiga värdepapper motsvarande 330 Mkr.Totala verksamhetskostnader
uppgick till 104,1 Mkr (85,9 Mkr) med ett verksamhetsresultat före finansnetto om 315,8 Mkr (-101,5 Mkr).
Resultatet efter finansnetto uppgick till 335,2 Mkr (-66,6 Mkr). Koncernens egna kapital ökade till 1 072 Mkr
(741 Mkr).

Antalet anställda ökade år 2021 till följd av en förstärkt marknadsavdelning och en ny rotel på Skiljedomsinstituet.

Utveckling av moderföreningens verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt 2021 2020 2019 2018
Medlemsavgifter 685 726 734 805
Verksamhetsresultat -23 861 -19 138 -16 823 -25 198
Resultat e. finansiella poster -18 672 -2 544 26 210 25 023
Balansomslutning 386 511 377 785 375 248 336 607
Medelantalet anställda 10 9 5 8

2019 2018

-10 465
50 241

1 098 752

-31 321
22 994

1 119 300
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Moderföreningens totala intäkter för helåret uppgick till 733 tkr (726 tkr). Totala verksamhetskostnader uppgick till
24,6 Mkr (19,9 Mkr) med ett verksamhetsresultat före finansnetto om -23,9 Mkr (-19,1 Mkr). Resultat efter finans-
netto uppgick till -18,7 Mkr (-2,5 Mkr). Moderföreningens egna kapital minskade till 288 Mkr (307 Mkr). 

Resultatet efter finansiella poster påverkas av det faktum att år 2021 genomfördes få värdepapperstransaktioner
och därmed har lägre vinster och förluster fallit ut. År 2020 var det finansiella nettot 16 Mkr, jämfört med ett netto 
4 Mkr år 2021.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under större delen av 2021 höll pandemin fortfarande Sverige i ett stadigt grepp. Krisen slog mot näringslivet och
mot regionens relations- och mötesintensiva verksamheter. Detta kom att prägla Handelskammarens
påverkansarbete år 2021. Fokus lades på att stötta medlemsföretagen genom att belysa deras situationer och
behov av stöd.

Pandemin påverkade även Handelskammarens mötesplats som ställde om till främst digitala aktiviteter. Bland
annat erbjöds kunskapshöjande aktiviteter i form av exempelvis seminarie- och rundabordsverksamhet med teman
som pandemirelaterade frågor, ämnen om hållbarhet, mångfald i näringslivet, digitalisering, konkurrenskraft och
innovation. En betydande andel av genomförda aktiviteter har varit öppna för allmänheten.

Genom robust, faktabaserat analys- och opinionsbildande arbete belyste och påverkade vi den politiska agendan
till fördel för regionens näringsliv. Områden såsom flygets utveckling och markbunden infrastruktur,
bostadsmarknad och kompetensförsörjning samt frågor som rör trygghet och säkerhet berördes. De analyser,
rapporter och annat material som togs fram publicerades i kanaler tillgängliga för allmänheten. 

Under året fortsatte ett uppföljande arbete gällande förslag till reformer inom tio viktiga politikområden, baserade
på Omstartskommissionen slutrapport "Idéer för ett starkare Sverige"  från våren 2020. 

Partnerskap och samarbete har varit ett ledord under verksamhetsåret. Vi har intensifierat arbetet med att främja
samarbete över branschgränser inom näringslivet, men även samarbete mellan näringsliv, det offentliga, kultur,
civilsamhälle och akademi. Handelskammaren initierade under året Partnerskap för Stockholm - ett strategiskt
och branschöverskridande samarbete mellan flera av handelskammarens medlemsföretag med siktet inställt på
att nystarta huvudstadsregionen efter pandemin.

Trots fortsatt osäkerhet i omvärlden nådde Handelskammarens medlemsinstäkter under 2021 en historiskt hög
nivå. Vi har dock noterat en viss minskning av antalet små medlemsföretag. Det beror främst på att de haft
ekonomiska utmaningar till följd av pandemirestriktionerna. 

Arbetet med att modernisera Handelskammarens varumärke fortsatte under året. Bemötandet från såväl internt
som externt håll har varit mycket positivt. 

Vårt forskningssamarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Massachusetts Institute of Technology inom
ramen för Senseable Stockholm Lab fördjupades. Målet med samarbetet är att med kunskap och fakta bidra
till att möta stadens utmaningar inom exempelvis klimat- och hållbarhetsfrågor. Under hösten genomfördes Lab
Week där forskare kom samman i Stockholm för att diskutera pågående forskningsprojekt inom stadsbyggnads-
och mobilitetsområdet.

Via ett av dotterbolagen i koncernen var Handelskammaren för andra året i rad huvudsamarbetspartner till den
kulturella ljusfestivalen Nobel Week Lights i Stockholm. 
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Inom området social hållbarhet byggde vi vidare på det strategiska samarbetet med Stiftelsen The Global Village, 
bland annat genom att utveckla vårt gemensamma nätverk för sociala hållbarhetsfrågor. 

Handelskammaren i Uppsala har fortsatt bedriva påverkansarbete för att säkra fyrspåret mellan Stockholm-
Uppsala. Detta särskilt inför beslut om ny nationell plan under våren 2022. Framtidens mobilitet och fyrspår var 
även temat på 2021 års Disting.

Under 2021 genomförde vi en medarbetarundersökning via ”Great Place to Work”. Baserat på goda resultat blev vi 
Great Place to Work-certifierade. Särskilt starka resultat uppmättes bland medarbetarna avseende stolthet för 
arbetet/organisationen, förtroende för ledningen, goda möjligheter till frihet/ansvarstagande/flexibilitet samt 
möjligheten att göra skillnad.

Genom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) erbjuder vi tjänster inom kommersiell tvistelösning 
på nationell och global nivå. Under 2021 har flera förändringar skett i organisationen. En ny generalsekreterare 
tillträdde våren 2021, måladministrationen utökades med två nya tjänster och gick därmed från tre till fyra enheter. 
Utökningen gjordes för att säkerställa förmågan att kunna växla upp med bibehållen hög kvalitet i 
kärnverksamheten. 

En ny tvistelösningstjänst lanserades – SCC Rules for Express Dispute Assessment (SCC Express). Tjänsten 
innebär att SCC nu kan erbjuda näringslivet ett snabbt och effektivt förfarande på tre veckor och till ett fast pris. 

Under hösten genomförde vi ett större hybridevent på Nationalmuseum med fokus på trendspaning inom 
kommersiell tvistelösning utifrån bolagens perspektiv. Institutet deltog även i ett stort antal utåtriktade aktiviteter både 
i Sverige och utomlands. Bland fokusområdena under året har varit vårt hållbarhets- och klimatarbete inom 
internationellt skiljeförfarande där vi verkat i olika frågor genom aktivt deltagande i internationellt samarbete, inklusive 
genom FN:s organ UNCITRAL.  

De tjänster som vi erbjuder inom Internationell Handel påverkades av pandemin även år 2021. Den minskade 
efterfrågan av ATA-carneter höll i sig under året men intäkterna ökade något jämfört med år 2020. Även 
försäljningen av ursprungscertifikat ökade år 2021. 

Vi har under år 2021 initierat och implementerat ett digitalt ansökningssystem för ATA-carneter (eata.se). E-ata 
underlättar och effektiviserar processen för näringslivet. Systemet tillämpas nu av samtliga handelskamrar i Sverige. 

Stockholms Handelskammare agerar ordförande för organisationen Swedish Chambers International (SCI). Under 
året hölls flera styrelse- och nätverksmöten i SCI för att bidra till fortsatt god internationell samverkan mellan övriga 
svenska handelskammare.

Den Stora Tulldagen genomfördes tillsammans med bland andra Tullverket och Transportindustriförbundet. Eventet 
var mycket välbesökt och bidrog till värdefull informationsdelning till företagen och deras medarbetare inom områden 
såsom logistik och handel.

Vi har fokuserat på arbetet med it-säkerhet även år 2021. Insatser för att bibehålla och ytterligare höja nivån på 
organisationen pågår kontinuerligt. 

Dotterbolaget Stockholms Handelskammares Service AB, avyttrade under året aktierna för ägarandelen om 49,6 
procent i intressebolaget Mässfastigheter AB (Stockholmsmässan). Köparen var Stockholms stad. Köpeskillingen om 
428 miljoner kronor stärker ytterligare Handelskammarens balansräkning och förbättrar möjligheterna att leverera 
värde i linje med vårt grundläggande syfte och uppdrag.

Förväntad framtida utveckling och utmaningar

Pandemin har försvagat konjunkturen och försvårat för många serviceföretag. Detta gäller inte minst huvudstads-
regionen, där företagen dessutom sedan tidigare hindras av allvarliga flaskhalsar på bostads-, arbets- och 
kontorsmarknaden, samt även för trafik och infrastruktur. Kombinationen av ett mer bekymmersamt ekonomiskt och 
politiskt läge utmanar Sverige och huvudstadsregionen. Handelskammaren spelar i den här kontexten en viktig roll 
som ”näringslivets borgmästare”. 
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I februari 2022 öppnade samhället upp efter pandemin. För Handelskammaren innebär det möjlighet till att bjuda
in till mötesplatsen och nätverkandet. Den 24 februari  2022 anfölls Ukraina av Ryssland. Hur kriget kan komma att 
påverka näringslivet och handelskammarens verksamhet i stort är ytterst svårt att förutse i dagsläget.

Vårt arbete syftar till att skapa en förändringskraft för att förbättra förutsättningarna för att driva företag, arbeta,
bo och leva här. Vi tar framför allt sikte på att driva initiativ som syftar till att avhjälpa bostadsproblematiken
och kompetensbristen samt elbristen. Vi arbetar även för en förbättring av trafiksituationen och integrationen. 

Utgångspunkten för verksamheten är ett arbete som främjar medlemmarnas intresse samt är i linje med 
Handelskammarens vision om ett Stockholm-Uppsala som utgör Europas främsta huvudstadsregion.

För att underlätta för företag i vår region att växa på den internationella marknaden planerar Internationell Handel att 
erbjuda kunskapshöjande event och seminarier. Vi bedömer att det finns en risk att efterfrågan på vissa av våra 
tjänster även i år kommer att ligga på en låg nivå till följd kriget i Ukraina och efterdyningar av pandemin.

Kriget i Ukraina kan komma att innebära en utmaning för Skiljedomsinstitutets verksamhet i regionen. Samtidigt har 
pandemin resulterat i att skiljdomsbranschen på ett nytt sätt har öppnat upp för digitalisering. Attityder och praxis har 
förändrats och det har medfört att SCC befinner sig i ett gynnsamt läge.

För SCC förväntas den utåtriktade seminarieverksamheten att återgå till att inkludera också fysiska möten i Sverige 
och utomlands. Kommunikations- och marknadsföringsarbetet vässas genom en översyn av varumärke, ny 
varumärkesplattform, hemsida och grafisk profil.

Även delar av näringslivet i Uppsala har drabbats hårt av pandemin men Handelskammarens roll som näringslivets 
röst har stärkts inte minst genom en god medial bevakning. Under andra halvåret har förfrågningar om 
Handelskammarens medverkan och företrädare för näringslivet vid olika konferenser och möten i Uppsala ökat, 
vilket bidragit till att stärka vår position och ökat synligheten. Vår långa tradition som konstruktiv och påläst 
företrädare för näringslivet ger oss en unik position att påverka viktiga beslut och processer. 

Nivån på Handelskammarens it-säkerhet kommer att förstärkas ytterligare under 2022. För att identifiera nya 
möjligheter att ytterligare förbättra säkerheten kommer penetrationstester att genomföras på Handelskammaren 
såväl som på Skiljedomsinstitutet.

Efter en noggrant genomförd förstudie har ledningen i slutet av 2021 fattat ett beslut att byta ut befintligt CRM-
system. Förstudien initierades då verksamhetens nya arbetssätt krävde andra funktioner. En process har inletts med 
att träffa potentiella systemleverantörer. Ambitionen är att genomföra ett byte under år 2022. Under hösten 2022 
planerar vi även att genomföra en liknande förstudie för hela ERP lösningen.

I mitten av maj kommer Handelskammaren att flytta till nya centrala lokaler i Urban Escape på Regeringsgatan 29 i 
Stockholm. Lokalerna är anpassade efter vår verksamhet och kommer på många sätt att innebära ett lyft, inte minst 
för vår fysiska mötesplats. Här finns möjlighet för oss och våra medlemmar att på ett helt nytt sätt använda våra 
lokaler för möten, seminarier och events. Flytten innebär också att vi tar ett viktigt steg i vår ambition att transformera 
Handelskammaren till en än mer samtida organisation och aktör. 

Användning av finansiella instrument

Styrelsen ansvarar för de övergripande riktlinjerna och policys som reglerar förvaltningen av Stockholms 
Handelskammares placeringstillgångar. Riktlinjerna är definierade i Handelskammarens finanspolicy. 
Finanspolicyn säkerställer att den finansiella verksamheten i Handelskammaren följs och anpassas efter de 
strategier som Föreningens styrelse har utfärdat i samråd med placeringsutskottet. Policyn fastställer mål och 
riktlinjer avseende ansvar och befogenheter. 
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Handelskammarens finansiella verksamhet är långsiktig och bedrivs på ett sätt som innebär att en betryggande
finansiell stabilitet i möjligaste mån alltid ska kunna upprätthållas. Bevakning av portföljerna samt säkerställande
att portföljernas limiter ligger inom specificerade ramar sköts främst av placeringsutskottet samt via SEB. Alla 
finansiella transaktioner ska godkännas enligt Handelskammarens aktuella attestordning.

Förslag till disposition av föreningens vinst
Moderföreningens fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen per 2021-12-31 till 287 125 881.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kr
Balanserat resultat 305 797 799
Årets resultat -18 671 918

287 125 881
Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 287 125 881

Vad beträffar koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2021 2020

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 685 726
Nettoomsättning 2 73 002 60 267
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 6
företag 339 171 -79 726
Övriga intäkter 7 020 3 148
Summa verksamhetsintäkter 419 878 -15 585

Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader 3 -56 631 -42 261
Personalkostnader 4 -46 430 -42 622
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 060 -1 014
Summa verksamhetskostnader 5 -104 121 -85 897
Verksamhetsresultat 315 757 -101 482

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 19 322 35 432
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 252 90
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -134 -625
Resultat efter finansiella poster 335 197 -66 585

Skatt på årets resultat 10 -4 039 -511
Årets resultat 331 158 -67 096
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram 11 – –

– –
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 12 2 456 3 222

2 456 3 222
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 14 – 88 829
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 960 667 614 478

960 667 703 307
Summa anläggningstillgångar 963 123 706 529

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 946 2 362
Aktuell skattefordran – 2 020
Övriga fordringar 4 524 3 996
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 10 842  9 888

20 312 18 266

Kassa och bank 18
Kassa och bank 119 323 42 609
Klientmedel 328 293 347 709

447 616 390 318

Summa omsättningstillgångar 467 928 408 584

SUMMA TILLGÅNGAR 1 431 051 1 115 113

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital 100 100
Ändamålsbestämda medel 815 815
Balanserat resultat inkl årets resultat 1 071 250 740 091
Summa eget kapital 1 072 165 741 006

Kortfristiga skulder
Depositioner Skiljedomsinstitutet 328 293 347 709
Leverantörsskulder 8 650 7 125
Aktuell skatteskuld 974 –
Övriga skulder 8 197 5 251
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 772 14 022

358 886 374 107
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 431 051 1 115 113
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Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen
2021-12-31

Grund- Ändamålsbestämda Bal.res. Summa
kapital medel inkl. årets eget

resultat kapital

Ingående balans 100 815 740 091 741 006
Årets resultat 331 158 331 158
Vid årets utgång 100 815 1 071 250 1 072 165
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Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 17 335 197 -66 585
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
  Avskrivningar 1 060 1 014
  Resultat från andelar i intressebolag -339 171 79 726
Betald skatt -1 045 -511
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -3 958 13 644
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 066 1 014
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3 221 1 334
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 803 15 992
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -294 -419
Avyttring av intresseföretaget 428 000 –
Förvärv av finansiella tillgångar 15 -403 967 -330 990
Avyttring av finansiella tillgångar 15 57 778 317 040
Kassaflöde från investeringsverksamheten 81 517 -14 369

Finansieringsverksamheten
– –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Årets kassaflöde 76 714 1 623
Likvida medel vid årets början 42 609 40 986
Likvida medel vid årets slut 18 119 323 42 609

Resultaträkning - moderföreningen
Belopp i tkr Not 2021 2020

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 685 726
Övriga intäkter 48 –
Summa verksamhetsintäkter 733 726

Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader 3 -12 142 -8 168
Personalkostnader 4 -12 452 -11 696
Summa verksamhetskostnader -24 594 -19 864
Rörelseresultat -23 861 -19 138

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 6 531 17 952
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 132 –
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 474 -1 358
Resultat efter finansiella poster -18 672 -2 544

Resultat före skatt -18 672 -2 544

Årets resultat -18 672 -2 544
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Balansräkning - moderföreningen
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 8 302 8 302
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 367 950 363 523

376 252 371 825
Summa anläggningstillgångar 376 252 371 825

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 795 795
Övriga fordringar 1 486 1 438
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 265 213

2 546 2 446
Kassa och bank
Kassa och bank 18 7 713 3 514

7 713 3 514

Summa omsättningstillgångar 10 259 5 960

SUMMA TILLGÅNGAR 386 511 377 785

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital 100 100
Ändamålsbestämda medel 815 815
Balanserat resultat 305 798 308 342
Årets resultat -18 672 -2 544

288 041 306 713
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 144 8
Skulder till koncernföretag 94 275 67 413
Övriga skulder 399 389
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 652 3 262

98 470 71 072
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 386 511 377 785
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Rapport över förändringar i eget kapital - moderföreningen
2021-12-31

Grund Ändamåls- Bal.res Summa
kapital bestämda medel inkl årets eget

resultat kapital

Ingående balans 100 815 305 798 306 713
Årets resultat -18 672 -18 672

Vid årets utgång 100 815 287 126 288 041

Kassaflödesanalys - moderföreningen
Belopp i tkr 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 17 -18 672 -2 544

-18 672 -2 544
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -18 672 -2 544
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -100 8
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 27 398 5 081
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 626 2 545

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella tillgångar 15 -12 060 -229 511
Avyttring av finansiella tillgångar 15 7 633 214 563
Erhållen återbetalning av lämnat kapitaltillskott - –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 427 -14 948

Finansieringsverksamheten
– –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Årets kassaflöde 4 199 -12 403
Likvida medel vid årets början 3 514 15 917
Likvida medel vid årets slut 18 7 713 3 514
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med tidigare år.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. 

Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram 3 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Inventarier 10 år
Installationer 15 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde.
Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge
upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som
används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker
som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen
av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan
redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har
upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt
väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell
skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. Avistaköp och
avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har
inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar
efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande
och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat
(aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk).
Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.  

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader
som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära
skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärde- beräknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 
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Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital rapporten.

Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar
eller uteblir.
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
rabatter. 

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller
på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av
rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då
förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade
enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive
goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument,
utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs- köpeskilling. I förvärvsanalysen
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara
tillgångar och övertagna skulder samt minoritets- intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade
företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill
eller negativ goodwill. 

Förändringar i ägarandel
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som
avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i koncernresultaträkningen.
Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas dessa med det verkliga 
värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde. 

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt
har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i
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intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på
koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella
internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens
andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av
förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven
av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapital- andelsfonden.

Redovisningsprinciper i moderföreningen
Redovisningsprinciperna i moderföreningen överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna
i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet. 

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren 

2021 2020

Koncernen
Serviceavgifter 25 668 21 886
Skiljedom 28 038 21 081
Handelsdokument 15 541 13 424
Källkoder 3 755 3 876

73 002 60 267

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2021 2020

Koncernen
KPMG AB 
Revisionsuppdrag 481 335
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 3 103
Skatterådgivning 124 165
Andra uppdrag 58 –

666 603

Moderföreningen
KPMG AB 
Revisionsuppdrag 195 139
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning 17 –
Andra uppdrag – –

212 139

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav
2021 män 2020 män

Stockholms Handelskammare 10 80% 9 78%
Totalt i moderföreningen 10 80% 9 78%

Dotterföretag
Stockholms Handelskammares Service AB 35 17% 30 20%
Kungsträdgården Park & Evenemang AB – 0% – 0%
Totalt i dotterföretag 35 17% 30 20%

Koncernen totalt 45 31% 39 33%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2021-12-31 2020-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföreningen

Styrelsen 33% 33%

Övriga ledande befattningshavare 63% 63%

Koncernen totalt
Styrelsen 33% 33%
Övriga ledande befattningshavare 64% 64%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2021 2020
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföreningen 8 204 4 161 7 997 3 628
(varav pensionskostnad) (1 566) (1 297)

Dotterföretag 21 550 10 108 19 646 9 215
(varav pensionskostnad) (3 312) (3 621)

Koncernen totalt 29 754 14 269 27 643 12 843
(varav pensionskostnad) (4 878) (4 918)

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2021 2020

Styrelse och VD Övriga Styrelse och VD Övriga
Moderföreningen 1 320 6 884 1 001 6 997
Dotterföretag 1 655 19 895 1 143 18 503
Koncernen totalt 2 975 26 779 2 144 25 500

Inga avgångsvederlag utgår för verkställande direktör, styrelseledamöter eller andra personer i företagets ledning.
För verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex månader, både från företagets sida och verkställande
direktörens sida. Inga utestående pensionsförpliktelser finns.
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Not 5 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncernen
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2021-12-31 2020-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 13 986 4 079
Mellan ett och fem år 44 718 76
Senare än fem år 25 824 –

84 528 4 155

2021-12-31 2020-12-31

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 10 161 7 681

Not 6 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021 2020

Koncernen
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 370 771 –
Mässfastigheter i Stockholm AB -31 600 -79 726

339 171 -79 726

Not 7 Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2021 2020
Koncernen
Utdelningar 5 397 3 129
Vinst, sålda värdepapper 13 925 44 671
Förlust, sålda värdepapper – -12 368

19 322 35 432
Moderföretaget
Utdelningar 2 126 1 978
Vinst, sålda värdepapper 4 405 25 825
Förlust, sålda värdepapper – -9 851

6 531 17 952
Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2021 2020
Koncernen
Realisationsresultat, ränteintäkter 96 24
Kursdifferenser 156 66

252 90
Moderföreningen
Kursdifferenser 132 –
Övrigt – –

132 –
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021 2020

Koncernen
Räntekostnader, övriga -134 -625

-134 -625
Moderföreningen
Räntekostnader, koncernföretag -1 448 -1 158
Räntekostnader, övriga -26 -200

-1 474 -1 358
Not 10 Skatt på årets resultat

2021 2020
Koncernen
Aktuell skattekostnad -4 039 -511

Avstämning av effektiv skatt
2021 2020

Koncernen Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 335 197 -66 585

Skatt enligt gällande skattesats för moderföreningen 20,6% -69 051 21,4% 14 249

Ej avdragsgilla kostnader 0,1% -228 -0,3% -225

Ej skattepliktiga intäkter -22,8% 76 379 0,0% –

Schablonskatt på fondandelar 0,0% 148 0,0% –

Skatt hänförlig till tidigare år 0,2% -535 0,0% –

Ej skattepliktig verksamhet 3,2% -10 752 -26,6% -17 713

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 0,0% – 4,8% 3 177

Redovisad effektiv skatt 1,2% -4 039 -0,8% -511

Skattesatsen för bolagsskatt har från och med 2019 sänkts från 22 % till 21.4% avseende åren 2019 och 2020
samt har sänkts ytterligare i ett steg ned till 20.6% från och med 2021.

Not 11 Datorprogram
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8 295 8 295
Vid årets slut 8 295 8 295

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -8 295 -8 295
Årets nedskrivningar – –
Vid årets slut -8 295 -8 295
Redovisat värde vid årets slut – –
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 10 311 9 892
Nyanskaffningar 294 419
Avyttringar och utrangeringar – –
Vid årets slut 10 605 10 311

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -7 089 -6 075
Årets avskrivning -1 060 -1 014
Vid årets slut -8 149 -7 089

Redovisat värde vid årets slut 2 456 3 222

Not 13 Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8 302 8 302
Lämnat kapitaltillskott – –
Erhållen återbetalning av lämnat kapitaltillskott - –
Redovisat värde vid årets slut 8 302 8 302

Specifikation av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde

Stockholms Handelskammare Service AB 115 000 100,0 8 302 8 302
    556095-7952

2021-12-31 2020-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterdotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde
Kungsträdgården Park och Event AB 1 000 100,0 50 50
    556057-1910, Stockholm
Uppsvenska Handelskammaren Service AB 1 000 100,0 74 74
    556367-5650,  Uppsala

Not 14 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 88 829 168 555
Årets andel i intresseföretags resultat -31 600 -79 726
Årets utdelning – –
Avyttring 23 mars 2021 -57 229 –
Redovisat värde vid årets slut – 88 829

Specifikation av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag Andel 2021 Andel 2020
/ org nr, säte i % i % 

Mässfastigheter i Stockholm AB – 49,6
556094-5627, Stockholm
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Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 614 478 600 528
Tillkommande tillgångar 403 967 330 990
Avgående tillgångar -57 778 -317 040
Redovisat värde vid årets slut 960 667 614 478

Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 363 523 348 575
Tillkommande tillgångar 12 060 229 511
Avgående tillgångar -7 633 -214 563
Redovisat värde vid årets slut 367 950 363 523

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen   
Upplupna intäkter 1 325 866
Förutbetalda kostnader 9 517 9 022

10 842 9 888

Moderföretag
Uppna intäkter 128
Förutbetalda kostnader 137 213

265 213
Not 17 Betalda räntor och erhållen utdelning

2021 2020
Koncernen
Erhållen utdelning 5 397 3 129
Erhållen ränta – –
Erlagd ränta – –

2021 2020
Moderföreningen
Erhållen utdelning 2 126 1 978
Erhållen ränta – –
Erlagd ränta – –
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Not 18 Likvida medel
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Banktillgodohavanden SEB C&I 328 293 347 709
Banktillgodohavanden SEB 119 323 42 609

447 616 390 318

I de likvida medlen ingår banktillgodohavanden på SEB C&I om 328 293  tkr (347 709 tkr) som inte är tillgängliga att
nyttjas för koncernens räkning då de avser klientmedel för Skiljedomsinstitutet. 

2021-12-31 2020-12-31
Moderföreningen
Banktillgodohavanden SEB 7 713 3 514

7 713 3 514

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Ledningen och styrelsen fortsätter att utvärdera de mer långsiktiga effekterna av pandemin. Verksamheten har nu i
två års tid anpassat sig till ett mer flexibelt arbetssätt och vi ser att organisationen fungerar effektivt på distans såväl
som på kontoret. 

Den 24 februari 2022 utbröt ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Hur det kan komma att påverka  Sverige och
näringslivet i stort är svårt att förutse. Det vi ser är att de kommer att innebära nya utmaningar för Handelskammaren
och särskilt då för Skiljedomsinstitutets och Internationell Handels verksamheter.

På Handelskammarens årsmöte 2021 fattades ett genomarbetat beslut om en förändrad struktur och justerade
nivåer för medlems- och serviceavgifter. De nya avgifterna är även fortsatt omsättningsbaserade, men strukturen
förenklas genom att antalet nivåer reduceras. Detta kommer i sin tur betyda att medlemmarna får en ökad
förutsägbarhet avseende avgifterna. Den nya strukturen och avgiftsnivåerna implementerades 1 januari 2022.

Handelskammaren förberereder flytten till de nya lokalerna i Urban Escape på Regeringsgatan 29. Tillträdet är
mars 2022 och flytten genomförs den 16 maj 2022.

Aktuellt marknadsvärde för portföljerna per 2022-01-31 uppgår till 1 182 Mkr. Det innebär att marknadsvärdet
överstiger det bokförda värdet per detta datum. Portföljinnehavet hanteras utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen
Ställda säkerheter
Depositioner Skiljedomsinstitutet Bank 328 293 347 709

Eventualförpliktelse
Garanti ICC World Chambers Federation, ATA konventionen 1 637 1 483

1 637 1 483

Handelskammaren är en svensk garanterande organisation enligt den internationella ATA
konventionen.

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31
moderföreningen
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar Inga Inga
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelse Inga Inga
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