Årsmöte
tis 10 maj 2022, 09:00 - 11:00
Digitalt

Dagordning
§1
Årsmötets öppnande

§2
Val av ordförande för mötet

§3
Val av sekreterare

§4
Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera dagens protokoll

§5
Fråga om årsmötet har blivit behörigen sammankallat
Enligt stadgarna skall kallelse gå ut senast 10 dagar före mötet.

§6
Godkännande av föredragningslista

§7
Fastställande av årsmötets röstlängd och beslutsmässighet samt ev
fullmakter

§8
Anmälan av protokoll föregående möte
 Protokoll Årsmöte 2020.pdf (7 sidor)

§9
Handelskammarens årsredovisning
 Mellansvenska Handelskammarens Service AB (2022-04-19).pdf (12 sidor)
 06 Årsredovisning - Koncern (2022-04-19).pdf (13 sidor)

§10
Revisorernas berättelse
 Revisionsberättelse MHK 2021.pdf (5 sidor)
 Revisionsberättelse Service 2021.pdf (4 sidor)

§11
Fastställande av balans- och resultaträkningar för MHK

§12
Fråga om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD

§13
Årsredovisningar avseende Sven Engwalls Donationsfond, Jacob Engwalls
Donationsfond, Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob
Engwalls Resestipendiefond
 Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond (2022-04-19).pdf (10 sidor)
 Gefle Köpmanna & Ernst, Sven & Jacob Engwall (2022-04-19).pdf (10 sidor)
 Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond (2022-04-19).pdf (11 sidor)

§14
Revisorernas berättelse
 Revisionsberättelse Jacob Engwall 2021.pdf (4 sidor)
 Revisionsberättelse Gefle Köpmanna 2021.pdf (4 sidor)
 Revisionsberättelse Sven Engwall 2021.pdf (4 sidor)

§15
Frågan om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD

§16
Val av fullmäktige till 2025
 Valberedningens förslag Fullmäktige 2022.pdf (1 sidor)

§17
Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren intill årsmöte 2025
 Valberedningens förslag styrelse MHK 2022.pdf (1 sidor)

§18
Val av valberedning för Mellansvenska Handelskammaren och de
styrelsegemensamma fonderna intill årsmötet 2024

§19
Val av revisorer för tiden intill årsmötet 2022
Som revisor föreslår valberedningen PwC med Wictoria Ingvarsson som huvudkontakt. Som andre revisor föreslås PwC /
David Hansen.

§20
Val av revisorssuppleanter för tiden intill årsmötet 2022
Som revisorssuppleant föreslår valberedningen PwC / Jonas Åkerlund och Eric Johansson.

§21
Arvode till styrelseledamöter och revisorer
Förslag är oförändrad ersättning.
 Valberedningens förslag till arvoden 2022.pdf (1 sidor)

§22
Arvode till valberedningens ledamöter
Förslag är oförändrad ersättning.

§23
Fastställande medlemsavgift 2022
Förslag att avgiften höjs till 2023 från 100 kr till 500 kr.

§24
Övriga frågor
§24.1
Beslut om huvudmannaskap för Birger Bellanders Minnesfond
MHKs Fullmäktige beslutade den 3 mars 2020 att huvudmannaskapet för Birger Bellanders Minnesfond skulle överföras till

Handelssocieteten (HS). Kammarkollegiet önskar ett förtydligande av skälen till denna ändring och då relaterat till § 5 i Birger
Bellanders Minnesfonds stadgar.
Det noteras att,
MHK har ett åtagande enligt Stadgarna för Birger Bellanders Minnesfond, nedan stadgarna,
att MHK:s verksamhet har förändrats och organisationen och personalsammansättningen anpassats till förändringarna på sätt
att det numera inte finns kapacitet att handlägga stiftelsefrågor av förevarande slag, varför det med hänvisning till § 5 i
stadgarna får konstateras att MHK:s organisation succesivt förändrats på sätt att de i §§ 2-4 i stadgarna intagna
bestämmelserna inte längre kan eller i vart fall inte lämpligen bör tillämpas
att Handelssocietet är bättre lämpat att fullgöra MHK:s åtagande enligt stadgarna då HS handhar liknande stiftelser såsom
Sven Engwalls donationsfond 1938, Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds donationsfond, CH Louise Eckhoffs Enkehus och
Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning samt
att HS förklarat sig villigt att överta MHK:s åtagande enligt stadgarna.
MHK:s fullmäktige beslutar därför att MHK:s åtagande enligt stadgarna ska övergå till HS och förordar MHK att stadgarna
ändras på sätt att MHK byts ut till HS och övriga anpassningar sker inte minst för att Birger Bellanders Minnesfond ska kunna
leva vidare även om HS upphör samt uppdrar MHK till HS att företa erforderliga åtgärder såsom ansökan om permutation mm
för genomförande av förändringarna.

§24.2
Information om hanteringen av resestipendier
Från och med 2022 har MHK endast ansvar för en resestipendiefond; "Gefle Köpmannaföreningens- och Ernst, Sven och
Jacob Engwalls stipendiefond".
John Rettigs Resestipendiefond sköts fortsättningsvis av Gävle Kommun och Gästriklandsfonden sköts framöver av
Länsstyrelsen Gävleborg.
Anledningen till förändringen är att minska det administrativa arbetet för MHK för att kunna fokusera på kärnverksamheten.

§25
Årsmötets avslutande
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Årsmöte 27/4
tis 27 april 2021, 13:00 - tis 27 april 2021, 15:00
Digitalt

Deltagare
Styrelsemedlemmar

Mötesprotokoll
§1
Årsmötets öppnande
Styrelseordförande Arnfinn Fredriksson öppnade mötet och inledde med att hedra Torsten Engwall som gick bort i
december 2020.
Deltagarlista Årsmöte 2021.pdf

§2
Val av ordförande för mötet
Mötet valde Arnfinn Fredriksson till mötets ordförande

§3
Val av sekreterare
Mötet valde Kristina Snitt till sekreterare

§4
Val av två justeringsmän, och tillika rösträknare, att jämte ordföraden justera
dagens protokoll
Mötet valde Annika Smedman och Carolina Winterliv att jämte ordförande justera dagen protokoll.

§5
Fråga om årsmötet har blivit behörigen sammankallat
Enligt stadgarna skall kallelse gå ut senast 10 dagar före mötet.
Den första inbjudan gick ut den 17 februari 2021.
Materialet fanns tillgängligt på hemsidan från och med 7:e april.

Mötet beslutade att årsmötet blivit behörigen sammankallat.

§6
Godkännande av föredragningslista
Mötet godkände föredragningslistan. Ordförande kommenterade att det inte inkommit några motioner och att det inte
anmälts någon övrig fråga.

§7
Fastställande av årsmötets röstlängd och beslutsmässighet samt ev fullmakter.
Stadgarna kräver att minst 15 medlemmar är representerade.
37 medlemmar var närvarande, inga fullmakter fanns lämnade.
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Mötet var beslutsmässigt.

§8
Anmälan av protokoll föregående möte
Protokoll från 28 april 2020 anmäldes och lades till handlingarna.

§9
Handelskammarens årsredovisning
Kristina Snitt föredrog verksamhetsberättelsen tillsammans med Antti Vainio och Marie Barrling.
Mötet godkände Handelskammarens årsredovisning för 2020.

§10
Revisorernas berättelse
Revisor Lilly Englund läste upp uttalande från revisorerna.

§11
Fastställande av balans- och resultaträkningar för koncernen och
moderföreningen
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningar för koncernen och moderföreningen.

§12
Fråga om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till Handelskammarens, dess styrelse och dess VD.

§13
Anmälan av verksamhetsberättelser avseende Sven Engwalls Donationsfond,
Jacob Engwalls Donationsfond, Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och
Jacob Engwalls Resestipendiefond
Ordförande anmälde verksamhetsberättelserna.
Ordförande kommenterade den avstämning som gjorts med revisorn angående de kommentarer som Torsten Engwall
lämnade på årsmötet 2020.
Revisorns rekommendation är att beviljade medel för hyreskostnader från Sven Engwall Donationsfond inte skall
särredovisas i flerårsjämförelsen.
Ordföranden redogjorde för syfte med fonderna samt aktuell förmögenhet och förmögenhetsutveckling per fond.

§14
Revisorernas berättelse
Revisor Lilly Englund läste upp revisionsberättelsen.

§15
Frågan om ansvarsfrihet för Handelskammaren, dess styrelse och dess VD
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till Handelskammaren, dess styrelse och dess VD avseende fonderna i paragraf
13.
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§16
Val av fullmäktige till 2024
Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till fullmäktige:
Omval Fullmäktige till 2024
Göran Forsberg, Trainparts, Bollnäs
Arnfinn Fredriksson, Gävle
Lars Lindahl, Huddig, Hudiksvall
Jürgen Lorenz, Gästrike Ekogas, Gävle
Jan Moritz, Gavik Högakusten, Stockholm
Hans Persson, Nefab, Alfta
Otto Stenvall, 2 Venture, Falun
Annika Smedman, Dellner Couplers, Falun
Fredrik Svanbom, Gävle hamn, Gävle
Pierre Aggarwal, Billerud Korsnäs, Gävle
Ing-Marie Drugge Andersson, Gävle
Nyinvalda Fullmäktige till 2024
Alexandra Bennström, Swedbank, Gävle
Håkan Jönsson, Gävle Energi, Gävle
Peter Brodin, Handelsbanken, Gävle
Håkan Sundström, Sandvik (SMT), Sandviken
Bengt Gunnarsson, Edsbyverken, Edsbyn
Johan Nellbeck, Iggesund Paperboard AB, Hudiksvall
Tom Wallen, Bergkvist Siljan, Mora
Ann-Charlotte Andersson, Scanmast, Mora
Cecilia Carter, Ahlstrom-Munksjö, Falun
Pierre Bengtsson, Mafi, Mora
Avböjt omval Fullmäktige
Torsten Engwall, avliden
Göran Björkman
Kjell Karlsson
Henk Noback
Louise Modigs
Pontus Åhlund

§17
Val av styrelse i Mellansvenska Handelskammaren intill årsmöte 2024
Årsmötet biföll valberedningens förslag till styrelse enligt nedan:
Omval Styrelsen 2024
Arnfinn Fredriksson, ordförande
Hans Persson
Redan valda styrelseledamöter
Annika Nygårds, 2022
Anders Bjernulf, 2023
Annika Smedman, 2022
Fredrik Svanbom, 2022
Malin Åhman, 2023

§18
Val av valberedning för Mellansvenska Handelskammaren och de
styrelsegemensamma fonderna intill årsmötet 2024
Ordförande Arnfinn Fredriksson lade fram styrelsens förslag enligt nedan och årsmötet biföll förslaget:
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Val av Valberedning
Maria Fhinn, ny ordförande, 2023
Lars Lindahl, 2022
Jürgen Lorenz, 2023
Ordförande MHK adjungerad
Lämnar valberedningen
Jan Moritz

§19
Val av valberedning för Sven Lübecks Insamlingsstiftelse, Robert och Anita
Ahlgrens Donationsfond och Birger Bellanders Minnesfond
Ordförande Arnfinn Fredriksson lade fram förslaget att valberedningen för nämnda fonder skall vara den samma som
för Handelskammaren. Årsmötet biföll förslaget.

§20
Val av revisorer för tiden intill årsmötet 2022
Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan:
Pär Konradsson ( ny ), PwC
Svante Larsson, HSB

§21
Val av revisorssuppleanter för tiden intill årsmötet 2022
Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan:
Jonas Åkerlund, PwC
Staffan Thegel, Sörby Handelsträdgård

§22
Arvode till styrelseledamöter och revisorer
Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan:
Ingen ändring mot tidigare år.
Ordförande; 1,65 prisbasbelopp
Vice Ordförandena; 0,85 prisbasbelopp
Övriga ledamöter; 0,75 prisbasbelopp
Arvode revisorer enligt löpande räkning.

§23
Arvode till valberedningens ledamöter
Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan:
Ingen ändring mot tidigare år.
Ordförande; 0,35 prisbasbelopp
Övriga ledamöter; 0,15 prisbasbelopp

§24
Fastställande medlemsavgift 2022
Årsmötet bifaller fullmäktiges förslag att ingen förändring av medlemsavgiften, den kvarstår på 100 kr.

§25
Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.
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§26
Årsmötets avslutande
Ordförande tackade för deltagande och avslutade mötet.
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2021
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Mellansvenska Handelskammarens Service AB
Org.nr 556084-1388

1 (9)

Styrelsen för Mellansvenska Handelskammarens Service AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Rörelseresultatet för Mellansvenska Handelskammarens Service AB uppgår till 714 tkr.
Under 2021 har Mellansvenska Handelskammaren stärkt sin relation till sina medlemmar. Ett exempel
på det är att vi har haft tre gånger så många deltagare vid våra aktiviteter under 2021 jämfört med 2019
som vi får se om ett normalår utan pandemin. En negativ effekt av pandemin som vi ser på vårt resultat
är att våra dokumentintäkter har minskat. Med tanke på vad som händer i vår omvärld framåt följer vi
vår dokumentaffär nogsamt för att se hur och om den påverkas även framgent.

Företaget har sitt säte i Gävle.

Flerårsöversikt (Tkr)

2021
10 493
714
914
6 028
91
60
6

Rörelseintäkter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Likviditet (%)
Soliditet (%)
Antal anställda

2020
8 914
123
325
5 710
68
51
6

2019
12 185
336
422
5 474
60
49
6

2018
9 693
-270
-245
4 328
101
53
5

2017
5 440
1 047
1 064
3 692
100
69
2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

600 000

21 000

2 049 923

249 771

2 920 694

249 771

-249 771
720 389
720 389

0
720 389
3 641 083

600 000

21 000

2 299 694

Totalt
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Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

2 299 694
720 389
3 020 083

3 020 083
3 020 083

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
9CC562DB6BB34C3BB4AFE82658879FDB

11/87

Mellansvenska Handelskammarens Service AB
Org.nr 556084-1388

3 (9)

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2 263 670
3 662 475
2 461 410
254 496
408 725
1 442 033
10 492 809

2 168 627
2 294 380
2 678 110
221 446
0
1 551 028
8 913 591

-5 200 869
-1 024 899
-2 947 107
-550 997
-48 788
-5 773
-9 778 433
714 376

-5 272 451
-1 289 827
-2 175 437
0
-52 954
0
-8 790 669
122 922

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

151 628
97 341
-48 827
-386
199 756
914 132

139 588
62 705
0
-467
201 826
324 748

Resultat före skatt

914 132

324 748

-193 743
720 389

-74 977
249 771

Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Serviceintäkter
Aktivitetsintäkter
Exportdokument
ATA-carneter
Projektintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Personalkostnader
Administrationskostnader
Övriga externa kostnader
Projektkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not

2
3, 4

4
5

2
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2021-12-31

2020-12-31

6

53 721
53 721

102 509
102 509

7

3 802 139
3 802 139
3 855 860

3 720 027
3 720 027
3 822 536

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

531 956
31 007
44 185
609 471
1 216 619

426 473
0
0
705 891
1 132 364

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

955 387
955 387
2 172 006

755 385
755 385
1 887 749

SUMMA TILLGÅNGAR

6 027 866

5 710 285

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
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2021-12-31

2020-12-31

600 000
21 000
621 000

600 000
21 000
621 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

2 299 694
720 389
3 020 083
3 641 083

2 049 923
249 771
2 299 694
2 920 694

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

350 495
0
150 590
447 006
1 438 692
2 386 783

232 605
540 500
28 269
506 730
1 481 487
2 789 591

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 027 866

5 710 285

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde.
Bolaget har valt att använda portföljmetoden som redovisningsprincip, då man anser att den
redovisningsprincipen ger en mer rättvisande bild.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som väntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter
individuell prövning beräknas bli betalt.

Avskrivning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer
Datorer

5
5

Likviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
9CC562DB6BB34C3BB4AFE82658879FDB

15/87

Mellansvenska Handelskammarens Service AB
Org.nr 556084-1388

7 (9)

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Projektkostnader
Projektintäkter och projektkostnader avser det under året pågående projektet Hållbara o
konkurrenskraftiga godstransporter.

Not 3 Anslag
Från Sven Engwalls Donationsfond har anslag om 300 000 kr intäktsförts. Anslaget har beviljats för årsoch fullmäktigemöten, projektet ”Hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter i Mellansverige” samt
genomförande av seminarier gällande energi och infrastruktur.

Not 4 Transaktioner med närstående
Uppgifter om moderföreningen
Moderföreningen i koncernen där Mellansvenska Handelskammaren Service AB är dotterföretag och
koncernredovisning upprättas är Mellansvenska Handelskammaren, org. nr. 262000-0345, säte i Gävle.

Inköp av tjänster från närstående
Mellansvenska Handelskammaren

Försäljning av tjänster till närstående
Mellansvenska Handelskammaren

2021

2020

34 300
34 300

38 300
38 300

211 038
211 038

154 184
154 184

2021

2020

6

6

Not 5 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

745 146
448 806
-448 806
745 146

745 146

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-642 637
-48 788
-691 425

-589 683
-52 954
-642 637

53 721

102 509

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 720 027
370 369
-288 257
3 802 139

3 645 011
200 000
-124 984
3 720 027

Utgående redovisat värde

3 802 139

3 720 027

Utgående redovisat värde

745 146

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Marknadsvärde 5 468 545 kr (4 400 101 kr)
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Ordförande
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Annika Smedman

Malin Åhman

Fredrik Svanbom

Kristina Snitt
Verkställande direktör
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Årsredovisning
för

Mellansvenska Handelskammarens Service
AB
556084-1388

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg
Undertecknad verkställande direktör i Mellansvenska Handelskammarens Service AB intygar att
resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022- -.
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.

Gävle 2022-

-

Kristina Snitt
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ÅRSREDOVISNING
och

KONCERNREDOVISNING
för
Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län
Org.nr. 262000-0345

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31
Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- kassaflödesanalys
- noter
- underskrifter

2
4
5
7
8
12
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Information om verksamheten
Föreningen till upprätthållande av Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län, som har sitt säte i Gävle, utgör
en sammanslutning av näringsidkare i Gävleborgs och Dalarnas län, som därmed omfattar Handelskammarens distrikt.
Föreningen har till ändamål att inom sitt distrikt främja utvecklingen av näringslivet samt inför myndigheter företräda näringslivets
allmänna intressen.
Föreningen, som bildades 1907, är ett politiskt obundet organ. Föreningens angelägenheter handhas av Handelskammaren, som består
av styrelse samt fullmäktige.
Till medlemmar i Föreningen kan antas enskilda personer eller juridiska personer som idkar näringsverksamhet inom Föreningens
distrikt. Medlem är skyldig att årligen betala dels en medlemsavgift till Handelskammarföreningen, dels en serviceavgift till
Mellansvenska Handelskammarens Service AB.
Rörelseresultatet för Mellansvenska Handelskammaren, är på konsoliderad nivå -1 440 tsek.
Under 2021 har Mellansvenska Handelskammaren stärkt sin relation till sina medlemmar. Ett exempel på det är att vi har haft tre
gånger så många deltagare vid våra aktiviteter under 2021 jämfört med 2019 som vi får se om ett normalår utan pandemin. En negativ
effekt av pandemin som vi ser på vårt resultat är att våra dokumentintäkter har minskat. Med tanke på vad som händer i vår omvärld
framåt följer vi vår dokumentaffär nogsamt för att se hur och om den påverkas även framgent.
Flerårsjämförelse*, koncernen
Belopp i Flerårsjämförelse, koncern visas i
KSEK
Rörelseintäkter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Likviditet (%)
Soliditet (%)
Antal anställda
Antal medlemmar

2021
10 417
-1 440
1 345
28 068
119
91
7
330

2020
9 935
-1 797
-594
26 967
137
90
7
353

2019
13 251
-1 193
129
28 842
122
87
7
413

2018
11 005
-1 260
320
27 212
111
92
6
407

2017
9 145
304
1761
26 648
135
93
6
411

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarförhållande och koncernstruktur
I koncernen ingår det helägda dotterbolaget, Mellansvenska Handelskammarens Service AB, org nr 556084-1388. Dotterbolaget har
under året bedrivit verksamhet som redovisas i särskild årsredovisning.
Förändringar i eget kapital, koncern

Eget kapital 2020-01-01
Årets resultat 2020
Eget kapital 2020-12-31
Årets resultat 2021
Eget kapital 2021-12-31

Bundna
reserver
21 000
21 000
21 000

Fritt eget
kapital
24 994 271
-669 167
24 325 105
1 150 906
25 476 011

Summa eget
kapital
25 015 271
-669 167
24 346 105
1 150 906
25 497 011
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Förändringar i eget kapital

Eget kapital 2020-01-01
Årets resultat 2020
Eget kapital 2020-12-31
Årets resultat 2021
Eget kapital 2021-12-31
Resultatdisposition

Fritt eget
kapital
22 944 349
-918 938
22 025 411

Summa eget
kapital
22 944 349
-918 938
22 025 411

430 517
22 455 928

430 517
22 455 928

Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst
Årets vinst
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

22 025 411
430 517
22 455 928
22 455 928
22 455 928

Koncernens fria egna kapital uppgår till 25 476 011 kronor.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter
Projektintäkter
Årsavgifter
Exportdokument
Anslag
Serviceintäkter
Aktivitetsintäkter
ATA-carneter
Övriga rörelseintäkter

Not
4
2

Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
2021-12-31
2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
2021-12-31
2020-12-31

535 309
32 142
2 461 410
300 000
2 263 670
3 662 475
254 496
907 910
10 417 412

724 266
32 600
2 678 110
700 000
2 168 627
2 294 380
221 446
1 115 261
9 934 690

126 584
32 142
0
0
0
0
0
11 215
169 941

724 266
32 600
0
400 000
0
0
0
56 717
1 213 583

-614 893
-1 527 628
-2 761 597
-6 849 940

-1 165 515
-1 638 512
-2 145 938
-6 671 984

-63 896
-537 029
-25 528
-1 649 071

-1 165 515
-348 685
-162 986
-1 399 533

-97 141
-5 773
-11 856 972

-109 322
0
-11 731 271

-48 353
0
-2 323 877

-56 368
0
-3 133 087

-1 439 560

-1 796 581

-2 153 936

-1 919 504

1 727 243
-60 089

1 054 151
-616 632

1 629 902
-11 262

991 446
-616 632

1 117 441
-386
2 784 209

765 339
-467
1 202 391

965 812
0
2 584 453

625 751
0
1 000 565

Resultat efter finansiella poster

1 344 649

-594 190

430 517

-918 939

Resultat före skatt

1 344 649

-594 190

430 517

-918 939

-193 743

-74 977

0

0

1 150 906

-669 167

430 517

-918 939

Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Administrationskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

3

2
5

Resultat från finansiella poster
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader

Skatt på årets resultat

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

56 359
56 359

153 500
153 500

2 638
2 638

50 991
50 991

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Obligationer

7
8
9

0
20 178 657
4 769 633
24 948 290

0
18 212 140
4 998 225
23 210 365

600 000
16 376 518
4 769 633
21 746 151

600 000
14 492 113
4 998 225
20 090 338

25 004 649

23 363 865

21 748 789

20 141 329

531 956
0
0
97 474
609 471
1 238 901

438 442
0
137 044
234 681
705 891
1 516 058

0
0
144 235
53 289
0
197 523

11 969
540 500
165 313
234 681
0
952 463

1 824 925
1 824 925

2 086 980
2 086 980

869 538
869 538

1 331 595
1 331 595

3 063 826

3 603 038

1 067 061

2 284 058

28 068 475

26 966 903

22 815 851

22 425 387

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernen
2021-12-31
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31
2020-12-31

Not

Eget kapital, koncern
Bundna reserver
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital, koncern

21 000
24 325 105
1 150 906
25 497 011

21 000
24 994 272
-669 167
24 346 105

Eget kapital, moderföretag
Balanaserad vinst
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

22 025 411
430 517
22 455 928

22 944 349
-918 938
22 025 411

395 230
0
6 355
528 069
1 641 810
2 571 464

305 336
0
0
594 652
1 720 810
2 620 798

44 735
31 007
0
81 063
203 118
359 923

72 731
0
0
87 922
239 323
399 976

28 068 475

26 966 903

22 815 851

22 425 387

10
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KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Not

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
2021-12-31
2020-12-31

-1 439 560

-1 796 581

-2 153 936

-1 919 504

97 141
-385
-193 743

109 322
-467
-57 375

48 353
0

56 368
0
167

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-1 536 162

-1 745 101

-2 105 583

-1 862 969

Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-93 514
370 672
89 894
-139 228

1 373 404
-666 711
-58 937
-1 136 551

11 969
742 971
-27 996
-12 057

701 931
-774 201
-1 603
-654 584

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 308 338

-2 233 896

-1 390 696

-2 590 326

-448 806

0

0

0

8

448 806
-4 398 932

0
-2 160 889

0
-4 028 563

0
-1 960 889

8

1 117 441
4 328 161

765 339
3 317 137

965 812
3 991 389

628 959
3 129 449

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 046 285

1 921 587

928 639

1 797 519

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

-262 053
2 086 978

-312 309
2 399 287

-462 057
1 331 595

-792 807
2 124 402

Likvida medel vid årets slut

1 824 925

2 086 978

869 538

1 331 595

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och
installationer
Försäljning av inventarier, verktyg och
installationer
Förvärv av långfristiga värdepapper
Utdelning och ränteintäkter från långfristiga
värdepapper
Försäljning av långfristiga värdepapper

2

Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
2021-12-31
2020-12-31

6
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra kundfordringar.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Från och med 2010 har
föreningen valt att ändra redovisningsprincip från post för post-metoden till portföljmetoden, då man anser att den
redovisningsprincipen ger en mer rättvisande bild.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för
lämnade rabatter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
3-5
5

Datorer
Inventarier, verktyg och maskiner

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
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 egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag,
vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse.
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.
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Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län

Org.nr. 262000-0345

NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Projektintäkter och
Projektkostnader
Projektintäkter och projektkostnader i Mellansvenska Handelskammaren avser det per 2021-12-31 avslutade projektet
MellanSveriges Logistiknav.
I Mellansvenska Handelskammarens Service AB avser projektintäkter och projektkostnader det pågående projektet Hållbara
och konkurrenskraftiga godstransporter i Mellansverige.
Mellansvenska Handelskammarens Service AB har i bokslutet 2021 en bokförd fordran på Region Gävleborg samt Region
Dalarna avseende projektmedel om 258.725 kr som ingår i posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Not 3

Anslag
Från Sven Engwalls donationsfond har ett anslag om 300 000 kr (300 000 kr) beviljats Mellansvenska Handelskammarens
Service AB för års- och fullmäktigemöten, projektet "Hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter i Mellansverige"
samt genomförande av seminarier gällande energi och infrastruktur.

Not 4

Inköp och försäljning inom
koncernen

Moderbolaget

Andel av försäljningen som avser
koncernföretag
Andel av inköpen som avser
koncernföretag
Not 5

Medelantal anställda

Koncernen
2021

2020

2021

2020

34 300

38 300

211 083

154 184

Moderbolaget
2021

2020

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
Not 6

Inventarier, verktyg och
installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

7

7

Koncernen

1

1

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

1 173 636
448 806
-448 806

1 173 636
0
0

405 385
0
0

405 385
0
0

1 173 636
-1 020 136
-97 141

1 173 636
-910 814
-109 322

405 385
-354 394
-48 353

405 385
-298 026
-56 368

-1 117 277
56 359

-1 020 136
153 500

-402 747
2 638

-354 394
50 991
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Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län

Org.nr. 262000-0345

NOTER
Not 7

Not 8

Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Företag
Organisationsnummer
Säte
Mellansvenska Handelskammarens
Service AB
556084-1388
Gävle

2021-12-31
Redovisat
värde

2020-12-31
Redovisat
värde

600 000

600 000

600 000

600 000

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

18 212 140
4 127 524
-2 161 007

18 364 462
1 224 589
-1 376 911

20 178 657
20 178 657

18 212 140
18 212 140

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

14 492 113
3 757 155
-1 872 750

14 719 451
1 024 589
-1 251 927

16 376 518
16 376 518

14 492 113
14 492 113

Antal/Kap.
andel %
100
100%

Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Koncernen

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på koncernens ovanstående värdepapper till 47 568 775 (35 023 210) kronor.
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på moderbolagets ovanstående värdepapper till 42 100 230 (30 623 117) kronor.
Not 9

Obligationer och andra
värdepapper
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående redovisat värde
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

4 998 225
271 408
-500 000
4 769 633

5 564 533
936 300
-1 502 708
4 998 225

2021-12-31

2020-12-31

4 998 225
271 408
-500 000
4 769 633

5 564 533
936 300
-1 502 708
4 998 225

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 7 763 921 (6 455 058 ) kronor.
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Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län

Org.nr. 262000-0345

NOTER
Not 10

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda projektintäkter
Medlemsavgifter
Övriga poster

Not 11

Koncernen

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

387 040
121 608
734 500
157 541
241 121
1 641 810

514 653
161 704
133 000
645 404
266 048
1 720 809

55 450
17 422
0
0
130 246
203 118

35 249
11 075
0
0
192 999
239 323

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Likviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till korta skulder
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Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län

Org.nr. 262000-0345

Gävle, datum enligt signeringsverifikat

Arnfinn Fredriksson
Ordförande

Anders Bjernulf

Fredrik Svanbom

Annika Nygårds

Hans Persson

Annika Smedman

Malin Åhman

Kristina Snitt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits i enlighet med datering i Signeringsverifikat
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Wictoria Ingvarsson
Auktoriserad revisor

Svante Larsson
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen till upprätthållandet av Mellansvenska Handelskammaren för
Gävleborgs och Dalarnas län, org.nr 262000-0345

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Föreningen till
upprätthållandet av Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalde
revisorns ansvar.
Vi är oberoende1 i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat
revisionsbolag har 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 och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och den verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och den
verkställande direktören för bedömningen av föreningens 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
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styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. 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 misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
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 och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 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 beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 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
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor 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 vi 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. 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.
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utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 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 informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild
av moderföreningens och koncernens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Föreningen till upprätthållande av
Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län för år 2021.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag 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 och den verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller den verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig 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
ersättningsskyldighet mot föreningen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder det registrerade
revisionsbolaget professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade revisionsbolagets
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Gävle den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Wictoria Ingvarsson.
Auktoriserad revisor revisor

Gävle den dag som framgår av min elektroniska signatur

Svante Larsson
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 08:16:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ewa Wictoria Ingvarsson

Datum

Wictoria Ingvarsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 20:01:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Claes Svante Ingvar Larsson

Datum

Svante Larsson
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Mellansvenska Handelskammarens Service AB, org.nr 556084-1388

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Mellansvenska Handelskammarens Service AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Mellansvenska Handelskammarens Service ABs finansiella ställning per
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Mellansvenska
Handelskammarens Service AB.

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
Mellansvenska Handelskammarens Service AB 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 och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 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 som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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 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 misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Mellansvenska Handelskammarens Service AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Mellansvenska Handelskammarens Service AB 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 och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 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
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Gävle den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Wictoria Ingvarsson
Auktoriserad revisor
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Dina val
Granskat bolag:
1388

Mellansvenska Handelskammarens Service AB 556084-

Utgörs revisionsutskottet av styrelsen:

False

HBR: I förvaltningsberättelsen:

False

HBR: I årsredovisningsdokumentet(framvagn): False
HBR: I rapport skild från årsredovisningen: False
BSR: Finns utanför förvaltningsrätten:

False

BSR: Lagstadgad:

False

BSR: Utökad:

False

Associationsform:

Aktiebolag

GoingConcern:

False

Referera till RI:s webbplats:

True

IFRS:

False

KAM:

False

Sen ÅR:

False

Sena skatter och avgifter:

False

Föregående år reviderat av annan:

True

Föregående år ej reviderat:

False

Har annan information:

False

Vinst:

True

Resultaträkning:

True

Har VD:

True

Kassaflödesanalys:

False

Koncernkassaflödesanalys:

False

Vinstutdelning:

False

Flera styrelseledamöter:

True

Förteckning över lån:

False

Koncern:

False

K2:

True

K3:

False

Öhrlings vald:

True

Personval:

False

PwC valt:

False

Tillträdde under året:

True

Språk valt:

SE
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Styrelsen för Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Stiftelsens ändamål
Donationsfonden, som har sitt säte i Gävle, skall i enlighet med donatorns vilja främja Mellansvenska
Handelskammarens verksamhet, bekräftat i handling den 8 maj 1987.

Främjande av ändamålet samt styrelsens arbete
Styrelsen har beslutat att först bygga upp stiftelsens disponibla medel innan man kan börja
uppfylla sitt ändamål.
2021 års förvaltningsresultat uppgick till -24 246 kr (-42 130 kr).
Stiftelsens förmögenhet (marknadsvärde) uppgick vid årets utgång till 1 847 333 kr (1 331 597
kr).
Det bundna egna kapitalet uppgår till 273 017 kr. Disponibla medel uppgår till 696 731 kr.
Styrelsen för Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond har under år 2021 bestått av
Mellansvenska Handelskammarens styrelse i form av ordföranden Arnfinn Fredriksson,
ledamöter har varit Anders Bjernulf, Annika Nygårds, Hans Persson, Annika Smedman, Fredrik
Svanbom och Malin Åhman. Jacob Engwall har ingått i styrelsen i egenskap av bröstarvinge till
donatorn.
Styrelsen har under året haft 5 stycken protokollförda sammanträden. Fortlöpande kontakt har
däremellan hållits mellan styrelsens ledamöter.
Mellansvenska Handelskammarens finanskommitté hanterar stiftelsens finansförvaltning enligt
de rutiner som antogs av Handelskammarens styrelse i mars 2018.
Verkställande ledamot och förvaltare av stiftelsens tillgångar har under året varit Kristina Snitt.
Revisorer har varit Wictoria Ingvarsson och Svante Larsson med Staffan Thegel och Jonas
Åkerlund som suppleanter.
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Flerårsöversikt (Kkr)
Förvaltningsresultat
Förmögenhet
Disponibla medel
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2021
-24 246
1 847 333
696 731

2020
-42 130
1 331 597
586 700

2019
20 824
1 143 684
611 188

2018
15 439
837 309
591 943

2017
-4 800
808 020
594 946

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat

Stiftelsekapital
100 000

Omföringar till/från
bundet eget kapital:
Avs. enl. stadg.
(kapitalis.)
Belopp vid årets utgång

100 000

Övr.
bundet
eget kapital
138 383

Fritt eget
kapital
586 701
144 664

Summa
eget
kapital
825 084
144 664

34 634

-34 634

0

173 017

696 731

969 748

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

23 348
23 348

20 723
20 723

-47 554
-40
-47 594

-62 801
-52
-62 853

-24 246

-42 130

Resultat efter finansiella poster

240 465
-22 365
218 100
193 854

30 389
0
30 389
-11 741

Resultat före skatt

193 854

-11 741

-49 189
144 665

-8 183
-19 924

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar

2

Stiftelsens kostnader
Externa kostnader, övrigt
Räntekostnader

Förvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Realisationsvinster
Realisationsförluster

Skatt
Årets resultat

2

3

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
B785CA5253BB4EC89352D6347267DA36

46/87

Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond
Org.nr 885001-3395

Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

1 004 508
1 004 508
1 004 508

741 657
741 657
741 657

8 196
8 196

4 889
4 889

42 418
50 614

118 049
122 938

1 055 122

864 595

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2021-12-31

2020-12-31

273 017
696 731
969 748
969 748

238 383
586 700
825 083
825 083

57 374
28 000
85 374

13 012
26 500
39 512

1 055 122

864 595

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värdering av värdepapper
Finansiella tillgångar som är avsedda för lånsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärdet genom
portföljmetoden.

Fordringar
Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mott fritt eget kapital. Anslagen redovisas som skuld vid
beslutstillfället.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital
(ursprungligt donationskapital) och ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av
balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/från bundet eget kapital.
Av den del av årets resultat som avser realisationsresultatet minskat med eventuell skatt, förs 20 % mot
bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för
utdelning förutsatt att stiftelsekapitalet med hänsyn tagen till penningvärdets förändringar i huvudsak
bevaras.

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

Not 2 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar

2021

2020

23 348
218 100
241 448

20 723
30 389
51 112
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Not 3 Skatt
2021

2020

-49 287
98
-49 189

-8 183

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

741 657
492 203
-229 352
1 004 508

793 377
49 648
-101 368
741 657

Utgående redovisat värde

1 004 508

741 657

Skatt på årets resultat
Justering avseende tidigare år
Totalt redovisad skatt

-8 183

Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav

Marknadsvärde 1 882 093 kr (1 248 179 kr)
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Gävle, datum enligt signeringsverifikat

Arnfinn Fredriksson
Ordförande

Anders Bjernulf

Jacob Engwall

Annika Nygårds

Hans Persson

Annika Smedman

Fredrik Svanbom

Malin Åhman

Kristina Snitt

Vår revisionsberättelse har angivits i enlighet med datering i Signeringsverifikat
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Wictoria Ingvarsson
Auktoriserad revisor

Svante Larsson
Revisor
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Gefle Köpmannaförenings samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond
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Styrelsen för Gefle Köpmannaförenings samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Stiftelsens ändamål
Handelskammarens Stipendienämnd ska föreslå stipendier till unga män och kvinnor, tillhörande Gävle
kommun, som ansökt om stipendier för att utomlands ytterligare utbilda sig för handel och industri.

Främjande av stiftelsens ändamål
Främjande av ändamålet och styrelsens arbete
På grund av den pandemi som pågått runt om i världen sedan 2019, och den därmed ytterst begränsade
möjligheten till studier utomlands, har inga stipendier utdelats under år 2021.
2021 års förvaltningsresultat uppgick till 99 528 kr (27 424 kr)
Stiftelsens förmögenhet (marknadsvärde) uppgick vid årets utgång till 7 554 868 kr (5 483 286 kr)
Stadgeenlig reservering enligt fastställd resultaträkning för år 2021 har skett med 19 906 kr (5 485 kr).
Det bundna egna kapitalet uppgår till 2 970 852 kr. Disponibla medel tillgängliga för stipendier utgår till
1 188 581 kr.
Förvaltaren för Stiftelsen Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls
Resestipendiefond har under år 2021 bestått av Mellansvenska Handelskammarens styrelse i form av
ordföranden Arnfinn Fredriksson, ledamöter har varit Anders Bjernulf, Annika Nygårds, Hans Persson,
Annika Smedman, Fredrik Svanbom och Malin Åhman. Jacob Engwall har ingått i styrelsen i

egenskap av bröstarvinge till donatorn. Stiftelsen har sitt säte i Gävle.
Förvaltaren har under året haft 5 stycken protokollförda sammanträden. Fortlöpande kontakt har
däremellan hållits mellan förvaltarens ledamöter.
Mellansvenska Handelskammarens finanskommitté hanterar stiftelsens finansförvaltning enligt de
rutiner som antogs av Handelskammarens styrelse i mars 2018.
Verkställande ledamot och förvaltare av stiftelsens tillgångar har under året varit Kristina Snitt.
Revisorer har varit Wictoria Ingvarsson och Svante Larsson med Staffan Thegel och Jonas Åkerlund som
suppleanter.
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Gefle Köpmannaförenings samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond
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Flerårsöversikt (kkr)
Förvaltningsresultat
Förmögenhet
Disponibla medel
Beviljade medel

2021
99 528
7 554 868
1 188 581
0

2020
27 424
5 483 286
1 108 959
90 000

2019
89 911
5 535 326
1 177 020
80 000

2018
92 617
4 545 980
1 185 091
113 000

2 (8)

2017
67 509
4 677 422
1 223 997
40 500

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:

Stiftelsekapital
307 000

Omföringar till/från
bundet eget kapital:
Kapitalisering 2021
Årets realisationsresultat
Belopp vid årets utgång

Stadge enl.
kapital
606 447

Fritt eget
kapital
1 108 959

Summa
eget
kapital
3 644 050

515 383

515 383

415 855

-19 906
-415 855

0
0

2 037 499

1 188 581

4 159 433

Ack
rea res
1 621 644

19 906

307 000

626 353

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

159 852
12 617
7 000
179 469

115 187
13 806
0
128 993

-18 125
-61 816
-79 941

-150
-101 419
-101 569

99 528

27 424

Resultat efter finansiella poster

420 308
-4 453
415 855
515 383

149 622
-10 879
138 743
166 167

Resultat före skatt

515 383

166 167

Årets resultat

515 382

166 166

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar
Räntor, övriga
Övriga intäkter

2

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Externa kostnader, övrigt

Förvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Realisationsvinster
Realisationsförluster
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Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

4 095 404
4 095 404
4 095 404

3 641 195
3 641 195
3 641 195

0
0

1 083
1 083

102 028
102 028

72 772
73 855

4 197 432

3 715 050

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

2 970 852
1 188 581
4 159 433
4 159 433

2 535 091
1 108 959
3 644 050
3 644 050

10 000
27 999
37 999

42 000
29 000
71 000

4 197 432

3 715 050

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värdering av värdepapper
Finansiella tillgångar som är avsedda för långfristigt innehav redovisas till anskaffningsvärdet genom
portföljmetoden.

Fordringar
Fordingar upptas till det belopp som efter prövning beräknas bli betalt.

Stipendier
Beviljade stipendier redovisas direkt mot fritt eget kapital. Stipendier redovisas som skuld vid
beslutstillfället.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital
(ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust samt eventuella nedskrivningar eller
återföringar omförs mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget
kapital och är tillgängligt för utdelning.

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

Not 2 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar

2021

2020

159 852
12 617
415 855
588 324

115 187
13 806
138 743
267 736
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Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 641 195
1 076 373
-622 164
4 095 404

3 163 204
1 017 235
-539 244
3 641 195

Utgående redovisat värde

4 095 404

3 641 195

Marknadsvärde 7 490 839 kr (5 480 431kr)
Realisationsvinster 420 308 kr (149 622 kr)
Realisationsförluster 4 453 kr (10 879 kr)
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Arfinn Fredriksson
Orförande

Anders Bjernulf

Annika Nygårds

Hans Persson

Annika Smedman

Fredrik Svanbom

Malin Åhman

Kristina Snitt

Jacob Engwall
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Styrelsen för Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Stiftelsens ändamål
Donationsfonden skall i enlighet med donatorns vilja, i första hand främja Mellansvenska
Handelskammarens utåtriktade verksamhet samt i övrigt sådant som kan främja Handelskammarens
verksamhet, uttryckt i donationshandlingar den 10 oktober 1961 och den 28 juni 1965.
Donationsfonden har sitt säte i Gävle.

Främjande av ändamålet samt styrelsens arbete
Fonden äger och förvaltar sedan år 2001 fastigheten Villastaden 14:1, vilken disponeras av
Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län.
Anslag om 300 000 kr (300 000 kr) har under året beviljats Mellansvenska Handelskammarens
Service AB för års- och fullmäktigemöten, projektet ”Hållbara och konkurrenskraftiga
godstransporter i Mellansverige” samt genomförande av seminarier gällande energi och
infrastruktur.
2021 års förvaltningsresultat uppgick till 391 kr (- 80 292 kr).
Stiftelsens förmögenhet (marknadsvärde) uppgick vid årets utgång till 15 499 142 kr (12 396
875 kr).
Det bundna egna kapitalet uppgår till 3 889 115 kr. Disponibla medel uppgår till 3 045 932 kr.
Styrelsen för Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond har under år 2021 bestått av
Mellansvenska Handelskammarens styrelse i form av ordföranden Arnfinn Fredriksson,
ledamöter har varit Anders Bjernulf, Annika Nygårds, Hans Persson, Annika Smedman, Fredrik
Svanbom och Malin Åhman. Jacob Engwall har ingått i styrelsen i egenskap av bröstarvinge till
donatorn.
Styrelsen har under året haft 5 stycken protokollförda sammanträden. Fortlöpande kontakt har
däremellan hållits mellan styrelsens ledamöter.
Mellansvenska Handelskammarens finanskommitté hanterar stiftelsens finansförvaltning enligt
de rutiner som antogs av Handelskammarens styrelse i mars 2018.
Verkställande ledamot och förvaltare av stiftelsens tillgångar har under året varit Kristina Snitt.
Revisorer har varit Wictoria Ingvarsson och Svante Larsson med Staffan Thegel och Jonas
Åkerlund som suppleanter.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
1F7787EE0ED74780A327A6B88B3E7386

64/87

Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond
Org.nr 885000-5466

Flerårsöversikt (Tkr)
Förvaltningsresultat
Förmögenhet
Disponibla medel
Beviljade medel
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2021
0
15 499
3 046
300

2020
-80
12 397
2 671
300

2019
30
11 900
2 948
100

2018
-146
9 831
2 983
100

2017
-54
10 447
3 303
100

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Beviljade anslag/gåva
Årets resultat

Stiftelsekapital
100 000

Omföringar till/från
bundet eget kapital:
Årets kapitalisering
Belopp vid årets utgång

100 000

Ack
Rea.res
3 607 954

Fritt eget
kapital
2 670 902
-300 000
856 191

Summa
eget
kapital
6 378 856
-300 000
856 191

181 161

-181 161

0

3 789 115

3 045 932

6 935 047

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

256 667
12 617
269 284

114 761
32 006
146 767

-30 595
-15 020
-20 820
-81 194
-61 965
-59 299
-268 893

0
-7 228
-20 820
-76 399
-63 311
-59 301
-227 059

391

-80 292

Resultat efter finansiella poster

1 266 383
-125 571
1 140 812
1 141 203

212 352
0
212 352
132 060

Resultat före skatt

1 141 203

132 060

-285 011
856 192

-75 989
56 071

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar
Räntor, bank

2

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Reparation av fastighet
Fastighetsskatt
Övriga fastighetsomkostnader
Externa kostnader, övrigt
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Realisationsvinster
Realisationsförluster

Skatt
Årets resultat
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Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier

3
4

2 080 025
41 144
2 121 169

2 119 575
60 893
2 180 468

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

5

4 734 591
4 734 591
6 855 760

3 875 807
3 875 807
6 056 275

0
493
12 225
12 718

54 925
493
12 877
68 295

260 339
273 057

294 252
362 547

7 128 817

6 418 822

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2021-12-31

2020-12-31

3 889 115
3 045 932
6 935 047

3 707 954
2 670 902
6 378 856

11 311
152 458
30 001
193 770

10 966
0
29 000
39 966

7 128 817

6 418 822

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning görs sytematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande
avskrivningstider:
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

50 år
5 år

Värdering av värdepapper
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärdet genom
portföljmetoden.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mott fritt eget kapital. Anslagen redovisas som skuld vid
beslutstillfället.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital
(ursprungligt donationskapital) och ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av
balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/från bundet eget kapital.
Av den del av årets resultat som avser realisationsresultat förs 20 % mot bundet eget kapital. Resterande
del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning förutsatt att
stiftelsekapitalet med hänsyn tagen till penningvärdets förändringar i huvudsak bevaras.

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som anläggningstillgångar upptagna till bokfört värde, värdepapper
upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder.
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Not 2 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2021

2020

256 667
12 617
1 140 812
1 410 096

114 761
32 006
212 352
359 119

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 910 575
2 910 575

2 910 575
2 910 575

Netto anskaffningsvärde

2 910 575

2 910 575

-791 000
-39 550
-830 550

-751 450
-39 550
-791 000

2 080 025

2 119 575

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

98 750
98 750

98 750
98 750

Netto anskaffningsvärde

98 750

98 750

-37 857
-19 749
-57 606

-18 106
-19 751
-37 857

41 144

60 893

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar

Not 3 Byggnader och mark

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

3 875 807
1 935 635
-1 076 851
4 734 591

4 139 354
364 169
-627 716
3 875 807

4 734 591

3 875 807

Marknadsvärde 13 298 686 kr (9 893 826 kr)
Realisationsvinster 1 266 383 kr (212 352 kr)
Realisationsförsluster 125 571 kr (0 kr)
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond, org.nr 885001-3395

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt 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. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 avser att upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas 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:


 Signerat

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
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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 beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.


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



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga 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
stiftelse 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 informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 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.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller



på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

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
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Gävle den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Wictoria Ingvarsson
Auktoriserad revisor

Svante Larsson
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 08:45:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ewa Wictoria Ingvarsson

Datum

Wictoria Ingvarsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 20:02:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Claes Svante Ingvar Larsson

Datum

Svante Larsson
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Gefle Köpmannaförenings samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls
Resestipendiefond, org.nr 885001-1126

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Gefle Köpmannaförenings samt Ernst, Sven
och Jacob Engwalls Resestipendiefond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt 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. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 avser att upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas 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:
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identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
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 beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.



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



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga 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
stiftelse 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 informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 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.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller



på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

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
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Gävle den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Wictoria Ingvarsson
Auktoriserad revisor

Svante Larsson
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 08:30:42 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ewa Wictoria Ingvarsson

Datum

Wictoria Ingvarsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 20:03:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Claes Svante Ingvar Larsson

Datum

Svante Larsson
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2022-04-25 08:30:42 UTC

Oneflow ID 2940348

Sida 4 / 4

80/87

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond org.nr 885000-5466

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt 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. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 avser att upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas 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:
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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 beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.


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



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga 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
stiftelse 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 informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 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.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller



på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

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
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Gävle den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Wictoria Ingvarsson
Auktoriserad revisor

Svante Larsson
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-25 08:50:13 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ewa Wictoria Ingvarsson

Datum

Wictoria Ingvarsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 19:59:48 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Claes Svante Ingvar Larsson

Datum

Svante Larsson
Leveranskanal: E-post
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Valberedningens förslag Fullmäktige 2022
Omval till 2025
Mia Eriksson
Göran Nyström
Staffan Thegel
Jacob Engwall

SSAB EMEA AB (Borlänge)
Ovako Sweden AB
Sörby Handelsträdgård AB
Haegerstrand, AB P J

Borlänge
Gävle
Gävle
Gävle

Nyval till 2025
Maria Rylander
Marie Nilsson
Sandra Wilke
Jorunn Wallton-Haaland
Jessica Öhlund
Sofia Strandvall

ELE Trävaru
Sunfab
Furuviksparken
Great Earth Scandinavia AB
IKEA
Kraton Chemical

Kilafors
Hudiksvall
Furuvik
Gävle
Borlänge/Gävle
Sandarne

Avböjt omval
Annika Nygårds
Maria Gullersbo

Annika Nygårds
StudioArt Dalarna AB

Falun
Hedemora

Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 801 04 Gävle | 026 662080
chamber@mellansvenskahandelskammaren.se | www.mellansvenskahandelskammaren.se
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Valberedningens förslag styrelsen 2022
Omval till 2025
Annika Smedman
Fredrik Svanbom

Dellner Couplers AB
Gävle Hamn AB

Falun
Gävle

Nyval till 2025
Staffan Thegel

Sörby Handelsträdgård AB

Gävle

Redan valda styrelseledamöter
Arnfinn Fredriksson, ordförande
Hans Persson
Anders Bjernulf
Annika Smedman
Fredrik Svanbom
Malin Åhman

2024
2024
2023
2022
2022
2023

Avböjer omval:
Annika Nygårds

Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 801 04 Gävle | 026 662080
chamber@mellansvenskahandelskammaren.se | www.mellansvenskahandelskammaren.se
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Arvoden
Arvoden styrelseledamöter och revisorer
Valberedningens förslag, oförändrade arvoden:
Ordförande
Vice Ordförandena
Ledamöter övriga

1,65 Prisbasbelopp
0,85 Prisbasbelopp
0,75 Prisbasbelopp

Arvode revisorer enligt löpande räkning.
Arvode valberedning
Styrelsens förslag, oförändrade arvoden:
Ordförande
Ledamöter

0,35 Prisbasbelopp
0,15 Prisbasbelopp
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