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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet ar en arbetsgivarorganisati
on inom lndustriarbetsgivarna
för företag som tillverkar och förädlar stål- och metallproduk
ter.
Sedan 1 juli 2015 at Föreningen lndustriarbetsgivarna kollek
tivavtaispart för avtalen inom
Stål och Metall Arbetsgivareförbundets områden. Föreningen
lndustriarbetsgivarna at en
medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.
All operativ verksamhet, inklusive förhandlingsverksamheten,
bedrivs genom det delägda
servicebolaget Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB.
Verksamheten 2016
Den 31 mars 2016 träffade lndustriarbetsgivarna ett 12-må
nadersavtal för perioden 1 april 2016
till 31 mars 2017 med IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Union
en och Ledarna avseende stål- och
metallindustrin. Förhandlingarna avslutades under medve
rkan av de opartiska ordförandena inom
ramen för Industriavtalet på en nivå om 2,2% för avtalsp
erioden.
Under 2016 har vidare rådgivning och förhandlingsstöd
lämnats till medlemsföretagen inom
expertområdena arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjnin
g, arbetsmiljö och arbetstid.
Rådgivningen syftar till att stöffa medlemsföretagen i sin
verksamhet och därigenom bidra
till branschens konkurrenskraft. Arbetet med att utveck
la kollektivavtalen drivs genom samverkan
med medlemstöretagen för att säkerställa branschspeci
fika lösningar.
Styrelse utsedd av stämman:
Styrelseledamot
Petra Einarsson
Martin Lindqvist
Johan Wiklund
Håkan Amnäs
Pål Äström
Marcus Hedblom
Rickard Qvarfort
Sören Andersson
Ivan Svensson
Monika Gutén
Hans Nycander
Jan Pieters
Johnny Sjöström
Fredrik Malmgren
Verkställande direktör
Per Hidesten

Företag
Sandvik Materials Technology AB, ordf
SSAB AB, v ordf
Fagersta Stainless AB
Nordic Brass Gusum AB
Outokumpu Stainless AB
Ovako AB
Ovako Tube & Ring AB
Scana Steel Björneborg
Skyllbergs Bruks AB
Tibnor AB
Steeltec Boxholm AB
Suzuki Garphyttan AB
Uddeholms AB
Åkers AB
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Ledamöter och suppleanter i Föreningen lndustriarbetsgivarn
a och servicebolaget
Ordinarie ledamöter styrelsen för Föreningen Industriarbetsgivarn
a och servicebolaget är Petra
Einarsson och Martin Lindqvist. Suppleanter är Rickard Qvarfo
rt och Pål Åström.
Stämmoombud i Föreningen lndustriarbetsgivarna och service
bolaget
Ordföranden, Petra Einarsson, är ombud att företräda förbundet
vid bolagsstämma i Föreningen
1 ndustriarbetsgivarna och servicebolaget.
Medlemsavgift
Förbundsmötet beslöt att medlemsavgiften till förbundet skulle
vara oförändrad, d v s noll
kronor för 2016. Serviceavgiften från medlemsföretagen i Stål
och Metall Arbetsgivareförbundet till
lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB för 2016 är 0,114%
av lönesumman.
Avtaisdelegation
Avtaisdelegation i förhandlingar med såväl Industrifacket Metall
och SEKO-Facket för
Service och Kommunikation som med Unionen, Ledarna och Sverig
es Ingenjörer har varit
förbundets styrelse.
Vad beträffar förbundets resultat och ställning, hänvisas till efterfö
ljande
resultat- och balansräkningar med efterföljande bokslutskomm
entarer.

Resuftaträkning
Beloppitkr
Årsavgifter
Rörelsens kostnader
övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat frän finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skaft
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not

2076-07-07
-2076-12-37

1

2015-01-01
-2075-72-31

—

2

-2 738
-2 738

-3 289
-3 289

3
4
5

10 328
1 391
-1 450
7 531

18 716
549
-1 474
14 502

6

417
7 948

-2 509
11 993

-2 376
5 572

-3 469
8 524
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Balansrä kn ing
Belopp itkr

Not

2016-12-31

2075-12-31

9 635
2 977
106 810
119422

9 635
2 977
99 674
112286

1 948

908

114908

113523

Kassa ochbank
Summa omsällningstillgångar

30968
147 824

37497
151 928

SUMMA TILLGÅNGAR

267 246

264 214

11537
11 537

11537
11 537

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andel bostadsrättsförening
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

8
9

Summa anläggningstillgångar

Omsäftningstlllgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Kortfristiga placeringar

10

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

11

Bundet eget kapital

Kapital
Fritt eget kapital

Balanserad vinst
Årets resultat

221
5
227
238

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

12

Kortfristiga skulder
Skulder till intresseföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

695
572
267
804

213
8
221
233

171
524
695
232

27 149
27149

27 566
27566

64
1 229
1293
267 246

2 151
1 265
3416
264 214
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Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer
Belopp i tkr om in get annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats f enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnä
mndens
anvisningar och allmänna råd.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat
anges nedan.
Uppgift om koncernföretag
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet äger 42% aktierna och röstetalet i det samägda
servicebolaget
lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB.
Koncernredovisning som omfattar intressebolaget upprättas ej, med hänvisning till
Årsredovisningslagens 7 kap 3 §. Uppgifter om intresseföretaget framgår av not 7.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
Not 1 Årsavgifter
Stämman för Stål och Metall Arbetsgivareförbundet beslutade att ingen medlemsavgift skall
utgå för 2016.
Not 2 Anställda och personalkostnader
Förbundet har ingen anställd personal. Förbundets verksamhet bedrivs genom servicebolaget
lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB.

Redovisning av könsfördelning i företagsledning
Styrelsen
Not 3

2015-01-0 1
-2075-72-37

Andel kvinnor

Andel kvinnor

14%

12%

Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Utdelning på aktier
Realisationsvinst värdepapper

Not 4

2016-07-01
-2016-12-3 7

2016-01-07
-2076-72-37

2075-07-07
-2075-72-37

6 056
4 272
10328

5 563
13 153
18716

2016-01-01
-2016-12-31

2075-01-01
-2075-12-37

1 386
5
1 391

549

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, korta placeringar och likvida medel
Ränteintäkter, övriga

549
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Not 5

Räntekostnader och liknande resultatposter

Värdepappersförvaltning
Övrig finansiell kostnad

Not 6

2015-07-01
-2015-72-31
-1 256
-218
-1 474

207 6-07-07
-2016-12-37

207 5-07-07
-2075-72-37

-3 600
4 017
417

-5 133
2 624
-2509

Bokslutsdispositioner

Periodiseringsfond, årets avsailning
Periodiseringsfond, årets återfönng

Not 7

2016-01-01
-2016-12-3 1
-1 220
-230
-1 450

Andelar i intresseföretag

2016-72-37
Vid årets början
9 635
Bokfört värde vid årets slut
9 635
lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB (org nr 556625-8389, säte Stockholm)
Ägarandel 42%, 3 276 aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie

2075-72-37

Resultat 2016

Eget Kapital 2076

3 175
1 334

28 357
11 910

2076-12-37
2 977
2 977

2075-72-37
2 977
2 977

2016-12-37

2075-72-31

99
20
-12
106

96
12
-9
99

(ndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Kapitalandel (42%)
Not 8

Andel i bostadsräftsförening

Vid årets början
Bokfört värde vid årets slut
Andel i Bil Massen, lgh 496
Not 9

9 635
9 635

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Köpta aktier och andelar
Sålda aktier och andelar
Bokfört värde vid årets slut

674
063
927
810

851
520
730
674
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Specifikation av värdepapper

Bokfört varde
2076-12-31
6920
3 043
1 916
7 928
3159
7237
4 035
5 457
6 144
3 780
3017
5 988
11891
1 736
2794
5 866
847
2 533
4862
2310
4933
10414
106810

ABB Ltd
Alfa Laval AB
AssaAbloyAB
Astra Zeneca
AtlasCopcoA
Autoliv mc Depository Reciept
Avanza AB
Billerud
Ericsson B
Hennes & Mauritz B
HexagonAB
Hoist Finance
lnvestorB
Ratos B
SandvikAB
Securitas
SHBA
Skanska B
SKFB
SwedbankA
TrelleborgB
VolvoB

Marknadsvärde
2016-12-31
10549
6 032
10146
7 456
9158
15420
8 487
6 120
3 745
10 389
8463
5 933
15322
4 745
10143
7 887
12660
5 593
7961
7711
6813
11704
192437

Not 10 Kortfristiga placeringar
Svenskt Näringsliv likviditetsförvaltning

Bokfört varde

Marknadsvärde

114 908
114908

114 908
114908

Balanserat
resultat
213 171
8 524

Årets
resultat
8524
-8 524
5 572
5572

Not 11 Eget kapital
Kapital
Vid årets början
Omföring resultat
Årets resultat
Vid årets slut

11 537
—

—

11537

—

221 695

Not 12 Periodiseringsfonder
2016-12-31
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,

avsatt vid taxering 2011
avsatt vid taxering 2012
avsatt vid taxering 2013
avsatt vid taxering 2014
avsatt vid taxering 2015
avsatt vid taxering 2016
avsatt vid taxering 2017

2
3
6
5
5
3
27

980
520
400
516
133
600
149

2015-12-31
4
2
3
6
5
5

017
980
520
400
516
133
—

27 566

_____________
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Revisionsarvode
Förvaltningsarvode Svenskt Näringsliv
Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

2016-12-3 7

2075-12-31

9
1 220
1 229

9
1 256
1 265

inga
inga

inga
inga

Stockholm 2017- Oi—/

Petra Einarsson
Ordförande

Per Hidesten
Verkställande direktör

Lindqvist

Pål Åström
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Jo an Wiklund

rcus Hedbiom

Svensson

Jan Pieters

Min revisionsberättelse har avgivits 2017-

Per Gustafs

n

Auktoriserad revisor

Håkan Amnäs

Monica Gutén

JoFny Sjöström

Till årsmötet Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, org. nr 802001-6716

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stål och Metall Arbetsgivareförbundet för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av resultatet för räkenskapsår
et. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisorns ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare nedan i avsnittet Re
visorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till föreningen och i enlighet med god revisorssed i Sverige. Jag har levt upp
till mitt etiska ansvar enligt gäl
lande krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är ändamålsenliga och tillräckliga som grund för mina 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 i enlig
het med årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktö
ren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentligen missvisande uppgifter vare sig förekomst av sådana upp
gifter vore en följd av oegentligheter eller av fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk
ställande direktören för bedömningen av förbundets förmåga att fort
sätta sin verksamhet. När så är tillämpligt upplyser styrelsen och
verkställande direktören i årsredovisningen om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att tillämpa anta
gandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen avser att föreslå likvidation av förbundet, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Revisorernas ansvar
Jag har att utföra revisionen i enlighet med International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Målet för revisio
nen är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentligen missvisande uppgifter
vare sig törekomst av sådana uppgifter vore en följd av oegentlig
heter eller av fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ut
gör ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god re
visionssed i Sverige alltid skulle upptäcka en väsentligen missvi
sande uppgift om en sådan skulle uppkomma i årsredovisningen. Vä
sentligen missvisande uppgifter kan uppkomma till följd av oegentlig
heter eller av fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller till
sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
1 en revision enligt SA använder vi vårt omdöme och intar ett skep
tiskt förhållningssätt. Dessutom utför jag följande.

—
—

Jag identifierar och bedömer riskerna för väsentligen missvi
sande uppgifter vare sig törekomst av sådana skulle bero på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är ändamålsenliga och tillräckliga för att utgöra grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentligen
missvisande uppgift till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
Jag skapar mig förståelse av den del av förbundets interna kon
troll som har betydelse för min revision. Syftet är att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna. Syftet är inte att uttala mig om effektiviteten i den in
terna kontrollen.

—

—

—

Jag utvärderar lämpligheten av de redovisningsprinciper som
tillämpas och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen med dess tilläggsupplysningar.
Jag tar ställning till lämpligheten av att styrelsen tillämpar anta
gandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag tar även ställning till huruvida det finns någon väsentlig osä
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att
fortsätta sin verksamhet. Om jag skulle dra slutsatsen att det
finns någon sådan väsentlig osäkerhetsfaktor skulle jag i revis
ionsberättelsen behöva fästa uppmärksamheten på de upplys
ningar i årsredovisningen som avser den väsentliga osäkerhets
faktorn. Om sådana upplysningar i årsredovisningen vore otill
räckliga skulle jag modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina ställningstaganden baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till dagen för avgivandet av revisionsberättelsen.
Dock skulle framtida händelser eller förhållanden likväl kunna
medföra att förbundet inte skulle kunna fortsätta sin verksam
het.
Jag utvätderar den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen samt om årsredovisningen återger
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag har att informera styrelsen om bland annat revisionens plane
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för revisionens ge
nomförande. Jag har även att informera styrelsen om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, i förekommande fall innefattande de
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Revisionsberättelse Stål och Metall Arbetsgivaretörbundet, org. nr 802001-6716, 2016

1 (2)

Rapport i övrigt i enlighet med föreningens stadgar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av förbundet under år
2016.
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsår
et.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare
nedan i avsnittet Revisorns an
svar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen i enlighet med god revisorssed i Sverige. Jag har levt upp till mitt
yrkesetiska ansvar enligt
gällande krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är ändamålsenliga och tillräckliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Målet med revisionen av förvaltningen är att inhämta revisionsbevis i
syfte att med rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon sty
relseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avse
ende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men utgör ingen garanti
för att en revision som utförs i enlighet med god revisionssed i Sve
rige alltid skulle upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran
leda ersättningsskyldighet mot föreningen.

1 en revision i enlighet med god revisionssed i Sverige använder jag
professionellt omdöme och intar ett skeptiskt förhållningssätt.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på en bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att granskningen fokuseras på sådana åtgärder, områ
den och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 17maj2017

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor
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