Norsk-Svensk Handelskammer
Årsberetning for 2017
Virksomhetens art og hvor den drives
Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og
Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.
Redegjørelse om fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.
Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø
Organisasjonen har som policy at det skal råde full likestilling mellom kvinner og menn, og slik at det ikke
forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.
Organisasjonen har ikke hatt ansatte i 2017. Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle
trivsel er god i organisasjonen og har av den grunn ikke ansett det som nødvendig å iverksette spesielle tiltak
på dette området i året som gikk, men vurderer fortløpende tiltak for forbedringer ved behov. For øvrig har
organisasjonen ikke hatt ulykker eller skader.
Forhold som kan påvirke det ytre miljø
Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det
er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.
Redegjørelse om årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt
over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved årsskiftet. Organisasjonen har i 2017
igangsatt en prosess med mål om å overføre driften fra datterselskapet Norsk-Svensk Handelskammer
Svericekontor AS. Dette har medført at inntekter og kostnader som tidligere har vært før mot datterselskapet,
har tilfalt NSHK f.o.m. 4. termin 2017. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av
betydning for bedømmelsen av selskapets årsregnskap.
Redegjørelse om den fremtidige utviklingen
Det forventes at neste års omsetning så vel som resultat vil ligge på omtrent samme nivå som inneværende
regnskapsår.
Forskning og utvikling
Organisasjonen har ikke arbeidet med særskilte forsknings- og utviklingsarbeider.
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