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Förvaltni ngsberättelse
Allmänt om verksamheten
SVEMEK är en ideell förening som utgör en arbetsgivarorganisation för företag.
SVEMEK samlar företag som bedriver mekanisk-, svets-, lås- eller smidesverkstadsrörelse
och industriservice eller därmed likartad verksamhet. SVEMEK har som ändamål att främja
medlemsföretagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet.
All operativ verksamhet, inklusive förhandlingsverksamheten, har under 2015 bedrivits genom
det delägda servicebolaget lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB.
Pä ett extra förbundsmöte i SVEMEK den 4 december 2014 beslutades att, tillsammans med
övriga parter som ingår i lndustriarbetsgivarnas samverkansavtal, bilda en ny förening,
Föreningen lndustriarbetsgivarna. Föreningen lndustriarbetsgivarna, som kommer vara
en renodlad arbetsgivarorganisation, blev från och med 1juli 2015 medlem i Svenskt
Näringsliv och är den part som ingår kollektivavtal för SVEMEK5 medlemsföretags
räkning. På det extra mötet beslutades därför om stadgeändringar i SVEMEK 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 expertområdena arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstid.
Rådgivningen syftar till att stötta medlemsföretagen i sin verksamhet och därigenom
bidra till branschens konkurrenskraft. 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 avtalstörhandlingar har inte genomförts under året. Nu gällande avtal träffades 19 april 2013
Avtalet är treårigt och gäller till den 31 maj 2016. Förberedelsearbete för de förhandlingar som
inleds den 1januari 2016 inleddes under året. Förberedelsearbetet har i huvudsak genomförts av
styrelsen. Ett partsgemensamt seminarium har genomförts med IF Metall.
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
erhållit 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”.
Ordinarie förhundsmöte hölls den 25 maj 2015.
Styrelsen har under 2015 hållit 5 sammanträden.
Styrelse utsedd av stämman:
Styrelseledamot
Thomas Jansson
Inge Karlsson
Dan Delleborn
Caroline Forssell
Camilla Hensäter
Lennart Jakobsson
Jan Lagerstedt
Per Linde
Richard Märtensson
Andreas Tengelin
Verkställande direktör
Per Hidesten

Företag
AB Bröderna Jansson Nissavarvet, ordförande
Noremech AB, vice ordförande
AB Begelås
AB H Forssells Smidesverkstad
Cramo Sverige AB
Sunds Industrier AB
Contiga AB
Linde Metallteknik AB
Ljungs Smide AB
Dalkia AB
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Representation i lndustriarbetsgivarna i Sverige Service ABs styrelse
SVEMEKs ledamot i styrelsen för lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB har under
året varit Thomas Jansson.
Svenskt Näringslivs SME-kommitté
Representant har varit Thomas Jansson.
Representation i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
Suppleant har varit Thomas Jansson.
Stämmoombud i Föreningen Svenskt Näringsliv
Per Linde, Camilla Hensäter, Dan Delleborn, Caroline Forssell, Lennart Jakobsson,
Thomas Jansson, Inge Karlsson, Jan Lagerstedt, Andreas Tengelin och Richard Mårtensson.
Med lemsavgift
Förbundsstämman beslöt att medlemsavgiften för 2015 skall vara oförändrad, dvs 0,02% av
lönesumman för arbetare och tjänstemän, dock en minsta avgift på 70 kronor.
Serviceavgiften 2015 till lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB är 0,114% av
lönesumman för arbetare och tjänstemän, dock en minsta avgift med 1 900 kr.
Avtalsdelegation
Avtaisdelegation i förhandlingarna med såväl Industrifacket Metall som med Unionen,
Ledarna och Sveriges Ingenjörer har varit förbundets styrelse.
Förslag till disposition beträffande förbundets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 4 817 199, balanseras i ny räkning.
Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning
Belopp itkr

2075-01-01
-2015-72-37

2074-07-07
-2074-12-31

563
563

546
546

1

-799
-236

-679
-133

2

599
20
-30
353

438
71
-30
346

3

-89
264

-40
306

-108

-97
209

Not

Ärsavgifter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat frän övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Övriga finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2075-12-37

2074-72-31

3627
3 627

3 783
3 783

492
6
498

5
17
22

4874

4 782

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättn ingstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar

Övriga fordringar

Kortfristiga placeringar

5

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

457

155

5 829

4 959

SUMMA TILLGÅNGAR

9 456

8 742

2075-12-37

2014-12-37

2 740
2740

2 740
2740

4 661
156
4817
7 557

4 452
209
4661
7 401

611
611

522
522

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 255
33
1 288

699
120
819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 456

8 742

Balansräkning
Belopp / tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

6

Bundet eget kapital

Kapital
Fritt eget kapital

Balanserad vinst
Årets resultat

Totalt eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
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Ställda säkerheter och ansvarstörbindelser
2015-72-31

2074-12-37

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Belopp i tkr

Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer
Belopp i tkr om in get annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Ärsredovisningen 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 Anställda och personalkostnader
Förbundet har inga anställda.
Redovisning av könsfördelning 1 företagsledning

Styrelse
Not 2

Andel kvinnor

Andel kvinnor

20%

0%

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
2015-01-07
-2015-12-37

Utdelning pä aktier
Realisationsvinst värdepapper

Not 3

2014-01-01
-2074-12-3 1

2015-01-0 7
-2075-12-3 1

-

2014-01-01
2014-12-31

124
475
599

132
306
438

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-07
-2014-12-37

-165
76
-89

-146
106
-40

Bokslutsdispositioner

Periodiseringsfond, årets avsättning
Periodiseringsfond, årets återföring
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Not 4

Långfristiga värdepappersinnehav
2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgängar
Bokfört värde vid årets slut

ABBLtd
Alfa Laval AB
AssaAbloyAB
AstraZeneca
Atlas Copco A
Autoliv mc Depository Receipt
AvanzaAB
Elekta
Ericsson B
Hennes & Mauritz
Hexagon
lnvestorB
Ratos B
Sandvik B
Securitas
SkanskaB
SKFB
Swedbank
Trelleborg
Volvo B
mndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB (ägarandel 7%)
546 aktier, kvotvärde 100 kr.

2074-12-37

3 783
245
-401
3627
3 627

3 754
300
-271
3783
3 783

Bokfört värde
2015-12-31

Marknadsvärde
2015-12-37

104
76
57
110
88
144
89
180
266
129
116
171
51
87
107
80
98
98
130
205
2386

138
155
320
116
188
322
184
130
246
423
315
219
156
133
130
132
137
280
165
158
4047

1 241
3 627
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Not 5

Kortfristiga placeringar

Svenskt Näringsliv likviditetsförvaltning

Not6

Marknadsvärde

4 874
4874

4 874
4874

Balanserat
resultat
4 452
209
4661

Årets
resultat
209
-209
156
156

2015-12-31

2014-12-31

Eget kapital
Kapital
2 740

Vid årets början
Omföring resultat
Årets resultat
Vid årets slut

Not 7

Bokfört värde

2740

Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond
Period iseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,

avsatt
avsatt
avsatt
avsatt
avsatt
avsatt

vid
vid
vid
vid
vid
vid

taxering
taxering
taxering
taxering
taxering
taxering

2010
2011
2012
2013
2015
2016

—

112
88
100
146
165
611

76
112
88
100
146
522
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Min revisionsberättelse har lämnats 201 6-t2-’%’

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstärnman i SVEMEK org. nr 802ÖÖ-102Ö

Rapport om årsredovisningen

Rapport i övrigt enligt stadgar

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
SVEMEK för år 2015.

Utöver min revision av årsredovisningen har jag utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av SVEMEK under år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en ärsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktö
ren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehåller väsentligen missvisande uppgif
ter, vare sig det skcille bero på 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 yrkesetis
ka 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
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentligen missvisande uppgifter, vare sig det skulle
bero på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kon
trollen som är relevanta för hur föreningen upprättar års
redovisningen för att ge en rättvisande bild, i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktö
rens uppskattningar i redovisningen samt en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av SVEMEK’s
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av
föreningens finansiella resultat för räkenskapsåret. För
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen.
Hevisorns ansvar
Mitt ansvar är att på grundval av min revision och med
rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsent
liga beslut, ätgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot och verkstäl
lande direktören har företagit nägon åtgärd eller gjort sig
skyldig till försummelse som kan föranleda ersättnings
skyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt ut
talande.
Uttalande
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den

Per Gustafsson
Godkänd revisor
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