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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
SVEMEK är en arbetsgivarorganisation inom Industriarbetsgivarna för företag som bedriver mekanisk-,
svets-, lås- eller smidesverkstadsrörelse och industriservice eller därmed likartad verksamhet.
Föreningen Industriarbetsgivarna är kollektivavtalspart för avtalen inom SVEMEKs områden.
Föreningen Industriarbetsgivarna är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.
All operativ verksamhet, inklusive förhandlingsverksamheten bedrivs genom det delägda servicebolaget Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB (556625-8389).
Verksamheten 2021
Det avtal som träffades hösten 2020 löper fram till våren 2023. Under året har arbete bedrivits i de
partsgemensamma arbetsgrupper som regleras i de ingångna Riksavtalen. Under året fattades
beslut i Föreningen Industriarbetsgivarna om att inte utnyttja riksavtalens möjlighet till förtida uppsägning.
Miljötillståndsfrågor, energifrågor och grön omställning får direkt bäring på konkurrenskraft, kompetensförsörjning och sysselsättning. Genom Föreningen Industriarbetsgivarna har utifrån ett arbetsgivarperspektiv drivits påverkan och hanterats arbetsrättsliga frågor kring detta. Inte minst har cementkrisen
givit upphov till flera aktiviteter och ett omfattande branschövergripande arbete.
Vidare har rådgivning och förhandlingsstöd lämnats till medlemsföretagen inom expertområdena arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstid. Syftet är att stötta medlemsföretagen
i dess verksamhet och att därigenom bidra till deras konkurrenskraft.
Den pågående pandemin har fortsatt ställt krav på utveckling av digitalt arbete och digitala mötesformer.
Detta har även fått positiva effekter bl a på möjligheten att för servicebolaget tillgängliggöra kurser och
utbildningar digitalt. Digitala seminarier bl a rörande vaccinering på arbetsplatser och cementkrisen har
snabbt kunnat genomföras med ett stort antal deltagare.
I övrigt har pandemin inte påverkat utvecklingen av förbundets verksamhet, ställning eller resultat.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 maj 2021.
Styrelsen har under 2021 hållit fem sammanträden.
Styrelse utsedd på ordinarie föreningsstämma:
Styrelseledamot
Thomas Jansson
Kristian Jonsson
Sara Berggren
Dennis Forssell
Jan Lagerstedt
Camilla Hensäter
Ola Linde
Richard Mårtensson
Lennart Jakobsson

Företag
AB Bröderna Jansson Nissavarvet, ordförande
Bala Agri AB
Certego AB
AB H Forssells Smidesverkstad
Contiga AB
Adapteo AB
Hjort Conveyor AB
Ljungs Smide AB
Sunds Industrier AB

Verkställande direktör
Per Hidesten
Ledamot och suppleant i Föreningen Industriarbetsgivarna och servicebolag
Ledamot i styrelsen för Föreningen Industriarbetsgivarna och servicebolaget har under 2020 varit
Thomas Jansson, suppleant har varit Ola Linde.
Stämmoombud Föreningen Industriarbetsgivarna och servicebolag
Ordföranden, Thomas Jansson, är utsedd att företräda SVEMEK vid ordinarie eller extra föreningsstämma med Föreningen Industriarbetsgivarna och servicebolaget.
Avtalsdelegation
Avtalsdelegation i förhandlingarna med arbetstagarorganisationerna utgörs av förbundets styrelse.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Antal medlemsföretag
Antal anställda i medlemsföretagen
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital

2021
404
9 561
896
10 634
10 427

2020
394
9 700
706
9 844
9 630

2019
387
8 911
449
9 093
8 812

2018
383
8 444
283
8 594
8 248

Definitioner: se not 13

Eget kapital
Kapital

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

Ingående balans
Årets resultat

2 740

5 550

8 290

Vid årets utgång

2020-12-31

706

706

2 740

6 256

8 996

Ingående balans
Årets resultat

2 740

6 256

8 996

Vid årets utgång

2 740

2021-12-31

896

896

7 152

9 892

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

Resultaträkning
Belopp i tkr

2021

2020

775
775

805
805

2

-427
-427
348

-455
-455
350

3

534
54
-31
905

566
54
-29
941

133
1 038

-143
798

-142

-92

896

706

Not

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från 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
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

4
5

6

TeamEngine Document E-Sign ID: A3F19AC7-2849-4105-AF45-1D9AC981A5C6. Page 3 of 9.

TeamEngine E-Signing

4 (8)
SVEMEK
Org nr 802003-1020

Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

1 491
1 905
3 396

1 491
1 974
3 465

3 396

3 465

488
7
495

512
49
561

5 861

4 989

882
882

829
829

7 238

6 379

10 634

9 844

2021-12-31

2020-12-31

2 740
6 256
896
9 892

2 740
5 550
706
8 996

674
674

807
807

32
36
68

7
34
41

10 634

9 844

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7
8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

Kortfristiga placeringar

9

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning
Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

10

Kortfristiga skulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

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 koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
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Tillgångar
Nedskrivningar - andelar i intresseföretag
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.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
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.
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 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.

Ersättningar till anställda
Förbundet har ingen anställd personal. Förbundets verksamhet bedrivs genom servicebolaget
Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB.
Skatt
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.
Medlemsavgifter
Föreningsstämman beslöt att medlemsavgiften för 2021 skall vara oförändrad, dvs 0,02% av lönesumman för arbetare och tjänstemän, dock en minsta avgift på 70 kronor.
Serviceavgiften 2021 till Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är 0,114% av lönesumman för
för arbetare och tjänstemän, dock en minsta avgift med 1900 kronor.

Not 2

Övriga kostnader

Medlemsavgift till Föreningen Industriarbetsgivarna
Övrigt

2021

2020

-400
-27
-427

-400
-55
-455
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Not 3

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
2021

2020

108
426
534

52
514
566

2021

2020

54
54

54
54

2021

2020

-31
-31

-29
-29

2021

2020

-178
311
133

-143
–
-143

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021-12-31

2020-12-31

Utdelning på aktier
Realisationsvinst andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 4

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, korta placerinar och likvida medel

Not 5

Räntekostnader och liknande resultatposter

Förvaltningskostnader

Not 6

Bokslutsdispositioner, övriga

Periodiseringsfond, årets avsättning
Periodiseringsfond, årets återföring

Not 7

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

1 491
1 491

1 491
1 491

Redovisat värde vid årets slut

1 491

1 491

Specifikation av företagets innehav av andelar i intresseföretag
Andelar

Intresseföretag
/ org nr, säte

2021-12-31

Justerat EK

/ antal

/ Årets resultat

i % i)

Redovisat värde

4 009
566

624

1 491

Direkt ägda
Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
556625-8389, Stockholm

8,0

1 491

Andelar

Intresseföretag
/ org nr, säte

2020-12-31

Justerat EK

/ antal

/ Årets resultat

i % i)

Redovisat värde

3 342

624

1 491

531

8,0

Direkt ägda
Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
556625-8389, Stockholm

1 491

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
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Not 8

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Vid årets slut

1 974
394
-463
1 905

1 827
566
-419
1 974

Redovisat värde vid årets slut

1 905

1 974

Bokfört värde, kr
2021-12-31
58 021
107 748
21 049
13 822
159 158
118 199
43 456
98 754
62 894
26 500
102 978
15 957
107 531
102 057
55 226
67 300
32 384
160 351
142 660
81 749
19 892
77 281
64 903
88 277
76 923
1 905 070

Marknadsvärde, kr
2021-12-31
172 700
102 000
187 740
137 520
209 559
117 390
227 340
214 500
160 500
38 510
209 650
138 100
212 560
109 750
106 848
67 600
33 150
239 115
177 240
115 640
172 380
273 300
118 900
99 720
80 570
3 722 282

Bokfört värde

Marknadsvärde

5 861

5 861

2021-12-31

2020-12-31

–
121
90
142
143
178
674

146
165
121
90
142
143
807

Specifikation av värdepapper
ABB LTD
ÅF Pöyry AB
Atlas Copco
Epiroc AB
Ericsson B
NCC
Sandvik AB
SKF B
Veoneer Inc
Volvo Car AB
Volvo B
Assa Abloy AB B
Astra Zeneca
Electrolux
Hennes & Mauritz B
Hufvudstaden
Nordea Bank
SEB
Essity AB B
Stora Enso Oyj
Hexagon AB
Investor B
Trelleborg B
Securitas B
Sinch AB

Not 9

Kortfristiga placeringar

Svenskt Näringslivs likviditetsförvaltning
Not 10

Periodiseringsfonder

Avsatt taxeringsår 2015
Avsatt taxeringsår 2016
Avsatt taxeringsår 2018
Avsatt taxeringsår 2019
Avsatt taxeringsår 2020
Avsatt taxeringsår 2021
Avsatt taxeringsår 2022
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Not 11

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Revisionsarvode
Förvaltningsarvode

Not 12

2021-12-31

2020-12-31

13
23
36

13
21
34

2021-12-31
inga
inga

2020-12-31
inga
inga

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Not 13
Nyckeltalsdefinitioner
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 79,4% av obeskattade reserver.
Not 14
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Kriget i Ukraina kan medföra börsnedgångar som påverkar värdet på långfristiga värdepappersinnehav.
I övrigt har inga väsentliga händelser, med direkta konsekvenser för verksamheten, inträffat efter
räkenskapsårets utgång.
Stockholm 2022-

Thomas Jansson

Per Hidesten

Ordförande

VD

Kristian Jonsson

Sara Berggren

Dennis Forssell

Camilla Hensäter

Lennart Jakobsson

Jan Lagerstedt

Ola Linde

Richard Mårtensson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-

Grant Thornton Sweden AB
Marcus Jonasén
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i SVEMEK
Org.nr. 802003-1020
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Rapport om årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SVEMEK för år
2021.

• 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.

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 2021 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
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 föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• 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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

• 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 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 förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

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 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.

• 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.

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

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.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för SVEMEK
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
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 ansvarar för
förvaltningen enligt stadgarna.
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 den
Grant Thornton Sweden AB

Marcus Jonasén
Auktoriserad revisor
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