
Styrelsen och verkställande direktören för

Gruvornas
Arbetsg ivareförbu nd

Org nr 802004-9691

får härmed avge

Ärsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

Innehåll: sida

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 4

Balansräkning 5

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Noter med redovisningsprinciper och
boksiutskommentarer 7

Underskrifter 9

Revisionsberättelse 10



Gruvornas 2(10)

Arbetsg ivareförbu nU
Org nr 802004-969 1

Förvaltni ngsberättelse

Altmänt om verksamheten
Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) är en arbetsgivarorganisation för gruvföretag, mineral

och metallproducenter i Sverige.
All operativ verksamhet, inklusive förhandlingsverksamheten, har under 2015 bedrivits

genom det delägda servicebolaget lndustriarbetsgivarna Sverige Service AB.

På ett extra förbundsmöte i Gruvornas Arbetsgivareförbund den 28 november 2014 beslutades

att, tillsammans med övriga parter som ingår i Industriarbetsgivarnas samverkansavtal, bilda

en ny förening, Föreningen lndustriarbetsgivarna. Föreningen lndustriarbetsgivarna, är

vara en renodlad arbetsgivarorganisation, blev frän och med 1juli 2015 medlem Svenskt

Näringsliv och är den part som ingår kollektivavtal för Gruvornas Arbetsgivareförbunds

medlemsföretags räkning. På det extra mötet beslutades därför om stadgeändringar i Gruvornas

Arbetsgivareförbund så att den nybildade Föreningen lndustriarbetsgivarna blev verksamt

vid halvårsskiftet 2015. På ordinarie förbundsmöte i maj 2015 bekräftades beslut om stadgeändringar.

Verksamheten 2015
Under 2015 har rådgivning och förhandlingsstöd lämnats till medlemsföretagen inom expert-

områdena arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstid.

Rådgivn ingen syftar till att stötta med lemsföretagen i sin verksamhet och därigenom

bidra till branschens konkLirrenskraft. Arbetet med att utveckla kollektivavtalen drivs

genom samverkan med medlemsföretagen för att säkerställa branschspecifika lösningar.

1 övrigt har under 2015 genomförts ett antal kurser och centrala förhandlingar.

Några avtalsförhandlingar har inte genomförts under året. Nu gällande avtal träffades 2 april 2013

och gäller för perioden 1 april 2013 till den 31 mars 2016. Förberedelsearbete för de förhand

lingar som inleds den 1januari 2016 inleddes under året. Förberedelsearbetet har i huvudsak genom

förts med förbundets arbetsgivarpolitiska kommitté (SAK).

Arbete har pågått i de partsgemensamma arbetsgrupper som överenskoms i senaste avtals

förhandlingarna.

Under året har lndustriarbetsgivarna drivit två projekt inom Yrkesintroduktion och har för detta

erhallit statliga projektmedel. Tillsammans med IF Metall erhölls 165 000 kr för inventering av

arbetsplatsförlagt lärande och tillsammans med GS Facket erhölls 500 000 kr för spridning av

information om Yrkesintroduktion.
lndustriarbetsgivarna har dessutom deltagit i det industrigemensamma projektet “Validering av

Industriteknik Bas”.

Medlemskap i SveMin
Gruvornas Arbetsgivareförbund är medlem i Föreningen för gruvor, mineral- och

metallproducenter i Sverige (SveMin) som i sin tur är medlem Svenskt Näringsliv.
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Ordinarie förbcindsmöte hölls 20 maj 2015.

Styrelsen har under året hållit fern sammanträden.

Styrelse Litsedd på ordinarie förbundsrnöte:

Styrelseledamot
Lennart Evrell
Lars-Eric Aaro (toii sept 2015)

Magnus Broman
Jan Moström
Mikael Staffas
Grete Solvang Stoltz
Bengt Sundelin
Jarkko Kaplin
Mikael Berglund
Per Storm (tom okt 2015)

Agne Ahlenius
Verkställande direktör
Per Hidesten
Representation i lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB

Ledamot i styrelsen för lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB har under 2015

varit Lennart Evrell, ordföranden för Gruvornas Arbetsgivareförbund.

Med lemsavg ift
Förbundsmötet beslöt att medlemsavgiften till förbundet skulle vara oförändrad, noll kr

för 2015. Serviceavgiften från GAF-företagen till lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB

är för 2015, 0,114% av lönesumman. Medlemsavgiften som Gruvornas Arbetsgivareförbund

erlägger till SveMin är 1 000 kr.

Avtalsdelegation
Avtalsdelegation i förhandlingar med arbetstagarorganisationerna utgörs av förbundets

styrelse. Ytterligare representanter från medlemsföretagen har efter VD5 beslut deltagit i

förhandlingarna.

Förslag till disposition beträffande förbundets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,

kronor 8 024 780, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning kr 8 024 780

Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat-

och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Företag
Boliden Mineral AB, ordförande
LKAB, vice ordförande
Bergteamet AB
LKAB, vice ordförande from 151127, tidigare Boliden AB

Boliden AB, from 151127

LKAB
Zinkgruvan Mining AB
Nordkalk AB
Drillcon AB
Copperstone Resources AB
Björkdalsgruvan AB from 151127

v
1’
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Resuftaträkning
2015-07-01 2074-01-01

Belopp itkr Not -2075-72-37 -2014-72-31

Ärsavgifter 1 —
—

Rärelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2 -1 007 -765

Rörelseresultat -1 007 -765

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 3 1 023 793

Ränteintäkter 16 77

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -62 -61

Resultat efter finansiella poster -30 44

Bokslutsdispositioner 5 142 185

Resultatföreskatt 112 229

Skatt på årets resultat -244 -220

Årets resultat -132 9

“2
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Balans räkning

Belopp itkr Not 2075-12-31 2014-12-37

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgängar

Inventarier, verktyg och installationer 6 8 8
8 8

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 7 6 693 6 833

6693 6833

Summa anläggningstfllgångar 6 701 6 841

Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar 8 3509 3492

Kassa ochbank 1 056 1 319

Summa omsättningstillgångar 4 565 4 811

SUMMA TILLGÅNGAR 11 266 11 652

Balans rä kn ing
Belopp itkr Not 2075-12-37 2074-12-37

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bcindet eget kapital

Kapital

Fritt eget kapital

Balanserad vinst
Årets resultat

Obeskattade reserver
Period se ringsfonder

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8156 $147

-132 9
8 156

9 646

724

24
1 110

148

1 282

11 652

1490 1490

9

10

1490 1490

8 024

9 514

582

6
1 103

61

1 170

11 266
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp itkr 2075-72-37 2074-12-37

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer

Belopp / tkr om il?get annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Ärsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens

anvisningar och allmänna råd.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat

anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Årsavgifter
Stämman för Gruvornas Arbetsgivareförbund beslutade att ingen avgift skall utgå för 2015.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Förbundet har ingen anställd personal.

Redovisning av könsfördelning i företagsledning 2075-07-01 2014-01-01

-2015-12-37 -2074-12-37
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 11% 9%
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Not 3 Resultat frän övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgängar 2015-01-07 2014-01-01

- 2075-12-37 - 2074-72-31

Utdelning pä aktier 273 275

Realisationsvinst 750 518

1 023 793

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
20 75-07-07 2074-01-01

-2015-72-37 -2014-72-31

Övriga finansiella kostnader -62 -61
-62 -61

Not 5 Bokslutsdispositioner
2015-01-01 2014-01-07

-2075-72-31 -2074-72-37

Periodiseringsfond, ärets återföring 142 185

142 185

Not 6 Inventarier
2075-72-37 2014-72-31

Ackcirnulerade anskaffningsvärden

Vid årets början och slut 8 8

Planenligt restvärde vid årets slut 8 8

Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav
2075-12-37 2014-12-37

Ackciinulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 6 833 6 650

Tillkommande tillgångar 434 686

Avgående tillgångar -574 -503

Bokfört värde vid ärets slut 6 693 6 833
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(tkr)
ABB Ltd
Alfa Laval AB
Assa Abloy AB
Atlas Copco A
ALltoliv lnc Depository Receipt
Astra Zeneca
Avanza AB
Elekta
Ericsson B
Hennes & Mauritz B
Hexagon AB
Investor B
Ratos B
Sandvik A
Securitas
SHB A
Skanska B
SKF B
Swedbank
Trelleborg B
Volvo B

lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB (556625-8389) Stockholm
858 aktier (ägarandel 11%), kvotvärde 100 kr.

Bokfört värde
2015-72-31

283
152
95

142
339
166
174
317
480
276
209
318

96
125
213

57
112
198
164
234
450

4 600

2 093
6 693

MarknadsvärUe
2075-12-3 1

351
310
534
313
751
173
368
231
453
906
567
406
293
266
260
677
198
274
468
297
364

8 460

Not 8 Kortfristiga placeringar

Vid årets början
Omföring resultat
Ärets resultat
Vid årets slut

Balanserat
resultat

1490 8147
9

1490 8156

Ärets
resciltat

9
-9

-132
-132

Bokföd värde MarknadsvärUe
Svenskt Näringsliv, likviditetsförvaltning 3 509 3 509

3509 3509

Not9 Eget kapital

Kapital

7



Gruvornas 9 (10)

Arbetsgivareförbund
Org nr 802004-9691

Not 10 Period iseringsfonder
2075-12-37 2014-12-31

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010 142

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2011 210 210

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012 164 164

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2013 208 208
582 724

Stockh’om g016-03 - /0

/ /
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“ dfö Verks lla;q direktör

J n Moströrn ,,
ne Ahlénius
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Jarkko Kaplin Grete Solva’ng Stol

kael Staffas Bengt Su delin

/
Min revisionsberättelse har lämnats 2016- Ö.j — 1

Per Gustafsson
Auktonserad revisor



Revisionsberättelse
Till föreningsstämman 1 Gruvornas Arbetsgivareförbund, org. nr 802004-9691

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gruvor
nas Arbetsgivareförbund för år 201 5.

Styrelsens och verkställande direktärens ansvar för
årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direk
tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo
visning som inte innehäller väsentligen missvisande upp
gifter, vare sig det skulle bero pä oegentligheter eller på
fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkese
tiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller vä
sentligen missvisande uppgifter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent
ligen missvisande uppgifter, vare sig det skulle bero på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild, i syfte att utforma gransk
ningsätgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revi
sion innefattar också en utvärdering av ändamälsen
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen samt en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina utta
landen.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Gruvornas Ar
betsgivareförbunds finansiella ställning per den 31 de
cember 201 5 och av det finansiella resultatet för räken
skapsåret. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ärs
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer re
sultaträkningen och balansräkningen.

Rapport i övrigt enligt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag utfört en
revision av förslaget till disposition av föreningens vinst
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
av Gruvornas Arbetsgivareförbund under år 201 5.

Styrelsens och verkställande direktärens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förslaget till disposition av föreningens vinst
samt för förval-tningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att på grundval av min revision och med
rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till disposition av
föreningens vinst och om förvaltningen. Jag har utfört re
visionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
disposition av föreningens vinst har jag granskat om för
slaget är förenligt med stadgarna.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsent
liga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot och verkstäl
lande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till försummelse som kan föranleda ersättnings
skyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina utta
landen.

Uttalanden

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar sty
relsens ledamöter och verkställande direktören ansvar
sfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 31 mars 2016

Per Gustafss
Auktoriserad revisor


