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Till föreningsstämman i Svensk-Polska Handelskammaren, org. nr 802003-3190 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk-Polska Handelskammaren för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
I maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svensk-Polska Handelskammaren för år 
2019. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
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Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 

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. 

Västerås den 19 maj 2020  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 
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Årsredovisning 

Svensk -Polska Handelskammaren 

802003-3190  

Styrelsen för Svensk -Polska Handelskammaren får härmed lämna sin redogörelse för föreningens 

utveckling under räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek). 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 

- Förvaltningsberättelse 2 

- Resultaträkning 3 

- Balansräkning 4 - 5 

-Noter 6 - 8 

- Underskrifter 8 - 9 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

VERKSAMHETEN 

Allmänt om verksamheten 

Svensk-Polska Handelskammaren, som bildades 1929, är en organisation för företag som är engagerade i eller har 

intresse för kommersiella kontakter mellan Polen och Sverige. Handelskammaren levererar tjänster till 

medlemsföretagen och arbetar för att utveckla handeln mellan de båda länderna. Svensk-Polska Handelskammaren 

äger samtliga aktier i Swedish-Polish Trade Service AB (556137-8547) med säte i Stockholm. Verksamheten omfattar 

information i olika former till medlemsföretagen i kommersiella och handelspolitiska frågor samt olika kontaktskapande 

aktiviteter. 

Verksamheten, som är väl etablerad, avses fortsätta i samma form och inriktning under kommande räkenskapsår. 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

Främjande av ändamålet 

Enligt stadgarna ska Kammaren: 

- tillvarata medlemmarnas intressen i kontakter med myndigheter och organ som är betydelsefulla för de ekonomiska 

och kommersiella relationerna mellan Polen och Sverige. 

- lämna medlemmarna information och ge råd och service som är viktiga i deras affärsverksamhet. 

- bidra till nya och fördjupade affärskontakter 

Genom möten, seminarier och månadsbrevet "Notiser från Polen" samt information på hemsidan har föreningens 

ändamål främjats. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Handelskammaren har under räkenskapsåret respektive föregående räkenskapsår inte haft någon anställd personal. 

Ekonomitjänster sköts av en extern konsult inhyrd i Swedish-Polish Trade Service AB. 

Svensk-Polska Handelskammaren hade vid bokslutstillfället 54 st medlemmar. 

FLERÅRSÖVERSIKT 

1901-1912 1801-1812 1701-1712 1601-1612 

Nettoomsättning 5 400 6 700 7 500 6 300 

Resultat efter finansiella poster 4 904 9 264 10 776 11 687 

Soliditet % 99 100 95 100 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efetrföljande resultat- och balansräkning med 

tilläggsupplysningar. 
9- 
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RE SULTATRÄKNING 1 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31  

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

Medlemsavgifter 5 400 6 700 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 5 400 6 700 

Rörelsekostnader 

Övriga externa kostnader -3 052 -625 

Summa rörelsekostnader -3 052 -625 

Rörelseresultat 2 348 6 075  

Finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 2 556 3 189 

Summa finansiella poster 2 556 3 189  

Resultat efter finansiella poster 4 904 9 264  

Bokslutsdispositioner 3 

Lämnade koncernbidrag -179 000 -145 000 

Summa bokslutsdispositioner -179 000 -145 000 

Resultat före skatt -774 096 -135 736 

Årets resultat -174 096 -135 736 

N 
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BALANSRÄKNING 1 

2019-12-31 2018-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4, 5 95 001 95 001 

Summa finansiella anläggningstillgångar 95 001 95 001 

Summa anläggningstillgångar 95 001 95 001  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar 10 621 

Summa kortfristiga fordringar 10 621 

Kassa och bank 

Kassa och bank 686 042 804 111 

Summa kassa och bank 686 042 804 171 

Summa omsättningstillgångar 686 042 814 732 

SUMMA TILLGÅNGAR 781 043 909 733 



Svensk -Polska Handelskammaren 5(9) 

802003-3190 

2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 6 

Eget kapital vid räkenskapsårets början 

Årets resultat 

909 

-174 

719 

096 

1 045 

-135 

455 

736  

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 735 623 909 719  

Kortfristiga skulder 

Skulder till koncernföretag 

Skatteskulder 

45 420 

14 

Summa kortfristiga skulder 45 420 14 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 781 043 909 733 



-135 736 

-174 096 

735 624 909 720 

Balanserat res Årets resultat Totalt kapital 

1 045 456 -135 736 909 720 

135 736 

-174 096 

-174 096 

Belopp vid årets ingång 

Disposition enligt beslut vid 

årets stämma 

( Årets resultat 
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Enligt BFNAR 2016:10 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). 

Not 2 Övriga ränteintäkter 2019 2018 

Övriga ränteintäkter 2 556 3 189 

Not 3 Bokslutsdispositioner 2019 2018 

Lämnade kocernbidrag 179 000 145 000 

179 000 145 000 

Not 4 Andelar i koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

95 001 95 001 

95 001 95 001  

Not 5 Specifikation andelar i koncernföretag 

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal Andelar Bokfört värde 

Swedish-Polish Trade Services 

Swedish-Polish Trade Services 

100% 100% 1 000 95 001 

Org.nr Säte Eget kapital Resultat 

5561137-8547 Stockholm 60 193 218 

Not 6 Eget Kapital 
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Not 7 Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor) 

Balanserat resultat 909 720 

Årets resultat -174096 

Totalt 735 624 

Disponeras som 

Balanseras i ny räkning 735 624 

Summa 735 624 
/vN 
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