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Förvaltn ingsberättelse

Allmänt om verksamheten
Skogsindustriema Arbetsgivareförbundet är en arbetsgivarorganisation inom lndustriarbetsgivama för
företag inom massa-, pappers- och sågverksindustrin.
Föreningen lndustriarbetsgivama är kollektivavtalspart för avtalen inom Skogsindustriema Arbetsgivare-
förbundets områden. Föreningen Industriarbetsgivama är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.
Skogsindustnema Arbetsgivareförbundet är också medlem i branschorganisationen Föreningen Sveriges
Skogsindustner.

All operativ verksamhet, inklusive förhandlingsverksamheten bedrivs genom det delägda service-
bolaget lndustriarbetsgivama i Sverige Service AB (556625-8389).

Verksamheten 2017
Den 31 mars 2017 träffade lndustriarbetsgivarna ett 36-månadersavtal för perioden 1 april2017 till
31 mars 2020 med parterna Pappers, GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer för avtalsområdena inom
massa och papper samt sågverksindustrin. Kostnadsramen för perioden uppgår till 6,5%.
Den 3april 2017 träffade lndustrarbetsgivama ett tillsvidare-avtal med Ledarna inom avtalsområdena
massa och papper samt sågverksindustrin.

Under 2017 har vidare rådgivning och förhandlingsstöd lämnats till medlemsföretagen inom expert-
områdena arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstid. Rådgivningen
syftar till att stötta medlemsföretagen i sin verksamhet och därigenom bidra till branschens konkurrens-
kraft. Arbetet med att utveckla kollektivavtalen drivs genom samverkan med medlemsföretagen för att
säkerställa branschspecifika lösningar.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 april 2017.
Styrelsen har under året hållit sex sammanträden.
Styrelse utsedd på ordinarie föreningsstämma:

Styrelseledamot Företag
Henrik Sjölund Holmen, ordförande
Karl-Hennk Sundström Stora Enso, vice ordförande
Per Lindberg BillewdKorsnäs, vice ordförande tom 171231

Petra Einarsson BillemdKorsnäs, vice ordförande from 180101

Ulf Larsson SCA, vice ordförande
Lars Idermark Södra, vice ordförande
Santhe Dahl VIDA-koncernen
Petri Helsky Metsä Tissue
Per Skoglund Arctic Paper
Hannele Arvonen Setra
Morten Kristiansen Moelven
Jan Åström Munksjö
Per Swärd Smurfit Kappa
Lars Winter Domsjö
Lars Martinson Martinsons Trä
Ulf Bergkvist Bergkvist-lnsjön

Verkställande direktör
Per Hidesten

Ledamot och suppleant i Föreningen lndustriarbetsgivarna och servicebolag
Ledamöter i styrelsen för Föreningen lndustriarbetsgivama och seMcebolaget har under 2017 varit
Henrik Sjölund och Santhe Dahl. Suppleanter har varit Hannele Arvonen och Ulf Larsson.

Stämmoombud Föreningen lndustriarbetsgivarna och servicebolag
Ordföranden, Henrik Sjölund, är utsedd att företräda Skogsindustriema Arbetsgivareförbundet vid
ordinarie eller extra föreningsstämma med Föreningen Industriarbetsgivarna och servicebolaget.
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Avtaisdelegation
Avtaisdelegation i förhandlingar med arbetstagarorganisationema utgörs av styrelsen.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt 2017 2076 2075
Antal medlemsföretag 234 248 251
Antal anställda i medlemsföret 27874 28 451 28516
Årets resultat 239 -1 767 4 823
Balansomsiutning 192 810 185 133 188 274
Eget kapital 173740 172036 175457
Definitioner: se not 16

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
1 oktober 2017 tecknades ett köpekontrakt avseende andelen Brf Lyran 4, Styrmansgatan 55, by, Stock
holm, till en köpeskilling av 5 900 tkr. Slutlikvid erhölls i januari 2018.

1 januari 2017 anslöt Byggnadsämnesförbundet till lndustriarbetsgivama i Sverige Service AB,
innebärande att Skogsindustriema Arbetsgivareförbundet innehar 35% av aktiema och rösterna
i bolaget.

Eget kapital

Balanserat
resultat inkI.

Summa eget

årets resultat kapital

201 6-1 2-31

Ingående balans 152178 152178
Årets resultat -1 767 -l 767
Vid årets utgång — — — — 150411 150411

2017-12-31

Ingående balans 150411 150411
Årets resultat 239 239
Vid årets utgång — — — — 150 650 150 650

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

Resultaträkning
Belopp itkr Not 2077 2076

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 647 2 669
Summa verksamhetsintäkter 2 647 2 669

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader 2 -12 218 -10 624
Summa verksamhetskostnader -12 218 -10 624
Verksamhetsresultat -9 571 -7 955

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag 3 250 —

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 4 15 797 6 026
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 902 863
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 112 -1 052
Resultat efter finansiella poster 6 266 -2 1 16

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner 7 -1 879 2 120
Resultat före skatt 4 387 4

Skatt på årets resultat -4 148 -1 771
Årets resultat 239 -1 767
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Balansräkn ing
Belopp i tkt Not 2077-12-31 2016-72-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, konstverk 8 93 93

93 93
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar intresseföretag och gemensamt styrda företag 9 7 000 8 000
Andel i bostadsrättsförening lo 725 725
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 74 297 85 625

82 022 94 350
Summa anläggningstillgångar 82 115 94 443

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 25
Aktuell skattefordran 2 535 4 923
Övriga fordringar

— 117
2550 5065

Kortfristiga placeringar 12 75 684 72 128

Kassa och bank
Kassa och bank 32461 13497

32461 13497

Summa omsättningstillgångar 110 695 90690

SUMMA TILLGÅNGAR 192810 185 133

Balansräkning
Belopp i tkr Not 207 7-12-37 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat 150 411 152 178
Årets resultat 239 -1 767

150650 150411
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 13 29 604 27 725

29604 27725
Kortfristiga skulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 997 6 089
Upplupna kostnader och föwtbetalda intäkter 14 4 559 908

12556 6997
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 192 810 185 133

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncemredovisning (K3).

Räkenskapsåret 2017 är första året föreningen tillämpar BFNAR 2012:1 vilken kan innebära
bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmaste föregående räkenskapsåret.
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Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges

lntäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Föreningens intäkter utgörs av medlemsavgifter där nivå beslutas årligen på föreningsstämma.
För 2017 beslutade stämman att dessa ska vara oförändrade för 2017 , 0,02% av lönesumman.
Serviceavgiften till lndustriarbetsgivama i Sverige Service AB är för 2017, 0,114% av lönesumman.

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Föreningens materiella
anläggningstillgångar utgörs av konst som inte skrivs av då nyttjandeperiod inte bedöms begränsad.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.

Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Ersättningar till anställda
Förbundet har ingen anställd personal. Förbundets verksamhet bedrivs genom seMcebolaget
lndustriarbatsgivama i Sverige Service AB.

Skaft
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Uppskjuten skatt på orealiserade vinster och förluster på finansiella tillgångar eller obeskattade reserver
redovisas ej.

Not 2 Övriga kostnader
2077 2076

Medlemsavgift till Föreningen lndustriarbetsgivama -4 100 -2 680
Medlemsavgift till Föreningen Skogsindustrierna -7 874 -7 874
Ovrigt -244 -70

-12218 -10624

Not 3 Resultat från andelar i intressetöretag och

gemensamt stytda företag

2077 2016
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 250

250
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Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2077 2016

Utdelning på aktier 4 322 4 821
Realisationsvinst andra långfristiga värdepappersinnehav 11 475 1 207

15797 6028

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2017 2076

Ränteintäkter, korta placerinar och likvida medel 902 863
902 863

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017 2076

Fötvaltningskostnader -1 112 -1 052
-1 112 -1 052

Not 7 Bokslutsdispositioner, övriga

2077 2076
Periodiseringsfond, årets avsättning -4 579 -2 680
Periodiseringstond, årets återföring 2 700 4 800

-1 879 2 120

Not 8 Inventarier, konstverk

2077-72-37 2076-72-37

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 93 93

Redovisat värde vid årets slut 93 93

Not 9 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2077-12-37 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8 000 8 000
Avyttring -1 000 —

Vid årets slut 7 000 8 000

Redovisat värde vid årets slut 7 000 8 000

Specifikation av företagets innehav av andelar i intresseföretag
Andelar

Intresseföretag Justerat EK lantal 2017- 72-3 7
lorg nr, sate /Årets resultat i % 1) Redovisat värde

Direkt ägda

Industriarbetsgivarna Sverige Service AB 30 152 2 730 7 000
556625-8389, Stockholm 2 417 35

7 000

Andelar

Intresseföretag Justerat EK /antal 2076-72-37
/org nr, säte lArets resultat i % 1) Redovisat värde

Direkt ägda

lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB 28357 3120 8000
556625-8389, Stockholm 3 175 40

_____________

8 000

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
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Not 10 Andel i bostadsrättsfärening

2017-12-31 2076-72-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 725 725
Vid årets slut 725 725
Redovisat värde vid årets slut 725 725

Andel i Brf Lyran 4. Köpekontrakt om försäljning tecknades 2017-10-06, käpeskilling 5 900 tkr.
Datum för överlåtelse och slutlikvid 201 8-01 -12.

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017-12-31 2016-72-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 85 625 83 125
Tillkommande tillgångar 4 153 13 852
Avgående tillgångar -15 481 -11 352
Vid årets slut 74 297 85 625

Redovisat värde vid årets slut 74 297 85 625

Specifikation av värdepapper Bokfört värde, kr Marknadsvärde, kr
2017-12-31 2017-12-31

ABBLTD 5578661 9913500
ASSA ABLOY B 1 276 579 6 816 000
Astra 5807671 6253500
Atlas Copco 3 351 450 12 397 000
Autoliv 3175211 6805500
Avanza 2 671 655 5 161 500
BillerudKorsnäs 4 092 526 4 215 000
EssityB 4145893 4194000
Hennes & Mauritz B 3 679 129 6 772 000
Hexagon 2204642 7807100
Hoist Finance 4 277 437 4 612 500
Investor 5 963 090 8 604 300
Sandvik 387 751 7 328 700
Secuntas 4266013 5728000
SHBA 657080 7854000
SkanskaB 2319586 4250000
SKFB 4231366 7288000
Swedbank A 1 649 778 4 947 500
Trelleborg 4 153 837 6 080 000
Volvo 6219241 9925500
Långräntefond, SHB 4 188 574 4 957 145

74 297 170 141 910 745

Not 12 Kortfristiga placeringar

Bokfärt värde Marknadsvärde

Svenskt Näringslivs likviditetsförvaltning 75 684 75 684

Not 13 Periodiseringsfonder

2017-12-31 2016-72-31

Avsatt taxeringsår2ol2 — 2700
Avsatt taxengsår2013 3300 3300
Avsatt taxengsår2014 7445 7445
Avsatt taxeringsår2ol5 4900 4900
Avsatt taxeringsår 2016 6 700 6 700
Avsatt taxenngsår2ol7 2680 2680
Avsatt taxenngsår 2018 4 579 -

29 604 27 725
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2077-72-37
inga
inga

Not 16 Nyckeltaisdefinitioner
Antal medlemsföretag: Enligt medlemsregister vid årets utgång
Antal anställda i medlemsföretagen: Enligt medlemsregister vid årets utgång
Årets resultat: Enligt resultaträkning
Balansomslutning: Totala tillgångar vid årets utgång
Eget kapital: Redovisat eget kapital enligt balansräkning plus 78% av obeskattade reserver.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-Qi-—j
Coopers

Veronica Carlsson
Auktoriserad revisor

2016-12-37
inga
inga

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2077-72-37 2076-72-37

Revisionsarvode 32 37
Förvaltningsarvode Svenskt Näringsliv

— 871
Medlemsavgift Föreningen Skogsindustnema 3 937 —

Handpenning Brf Lyran 4 590 —

4 559 908

Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

2018- 03

%h ,/1av1J

Hannele Arvonen

/Jan Åström

LML Ulf Bergkvist
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, org.nr 802002-6061

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grundför 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
föreningen 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 den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 på fel, 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 fel 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:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, 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 fel, 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.
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drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 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 om den väsentliga osäkerhetsfalttorn 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 förening 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 betydande brister
i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet för år 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grundför 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 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och 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 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.

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 föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm 2018-04-12
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