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Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet
Org nr 802002-6061

Ärsredovisning för i1ikenskapsret 2015

Styrelsen och verkställande direktören avger följande arsredovisning.
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Förvaltningsbcrättelse
Information om verksamheten
Verksamheten
Vid konstituerande årsmötet för Föreningen Sveriges Skogsindustrier 20 14-12-02 (namnändrat
till Skogsindustrierna Arbetsgivarefbrbundet), beslöts om stadgeändring för att bli en renodlad
arbetsgivarorganisation.
Kapitalet och aktierna 1 Arbio AB samt eventuella övriga tillgångar och skulder avseende branschverksamheten överfördes till den nybiLdade branschföreningen föreningen Sveriges
Skogsindustrier per den 30juni 2015.
Under perioden jan-jun 201 5 har det bedrivits både bransch- och arbetsgivarverksamhet 1

föreningen.

föreningen äi. sedan den 1januari 2013 ägare till 40% av lndusttiarbetsgivarna. Övriga delägare
Gruvornas Arbetsgivareförbund (11%). Stal och Metall Arbetsgivareförbund (42%) och
SVEMEK (7%).

är

Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserade vinstrnedel
Årets resultat

147 355
4 823
152 178

Styrelsen och VD
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att my räkning överförs

152 178
152 178

Resultat och ställning
Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsärets utgang
ramgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning

Not

2015

2014

Rörelsens intäkter m m
Medlemsavgifter
Utfakturering CEPI
Intäkter IHU

5 163
458

5 1 21
434
338

Summa intäkter m m

5 621

5 893

Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Kostnader IHU

-16 595

-16 499
-432

Summa rörelsens kostnader

-16 595

-16 931

Rörelseresultat

-10 974

-11 038

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
förvaltningskostnader

-

-

2, 3

4

-

1370

23 $95
549
-1161

14 354
2 354
-1160

Summa resultat fran finansiella investeringar

23 283

16 91$

Resultat efter finansiella poster

1 2 309

5 880

-3 000
-4 486

-900
-3 302

4823

167$

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
retsvinst
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Not

2015-12-31

2014-12-31

6

93

93

2

8 000
725
83 125

21 $56
725
88 520

91 $50

111 101

91 943

111194

24
2 206
100
12

33
3 423
92
419

2342

3967

Kassa och bank

93 989

113 145

Summa omsättningstillgangar

96 331

117 112

188 274

22$ 306

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Konstverk
finansiella anIäggningstiHgäng
Andelar i intresseföretag
Andel i bostadsrättsrörening Lyran 4
Ändra långfristiga värdepappersinnehav
-

Summa anläggningstillgangar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Ovriga kortfristiga fordringar
förutbetalda kostnader och upptupna intäkter

umma tillgångar

7
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Not

2015-12-31

2014-12-31

147355
4 $23

189533
1 67$

152 17$

191 211

15217$

191211

29 845

26 845

Kortfristiga skulder
Skulder till intressefZsretag
Leverantörsskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 886
769
2 513
1 083

7 213
2 746

Summa kortfristiga skulder

6 251

10 250

188 274

228 306

Inga

Inga

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets vinst

8

Summaegetkapital
Obeskattade reserver

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
nsvarsförbindelser

9

-

291
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Noter
Not 1

Redovisnings- och viirdcringsprincipcr

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där föreningen direkt eller
indirekt innehar minst 20% av rösterna rör samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande
inflytande.
1 föreningens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhällen utdelning av
vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Personal
föreningen har, i likhet med föregående år. inte haft några anställda och inte heller utbetalt några
löner.
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Not 2

Andelar i intresseröretag

Industriarbetsgivarna i
Sverige Service AB

Not 3
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Org nr

Säte

Andel

556625-8389

Stockholm

40 %

Antal aktier

3 120

8 000

Resultat från andelar i intresseföretag
2015

2014

-

1 370

0

1370

Resultat från andelar 1 Arbio AB
Summa

Not 4

Värde

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstiltgångar
2015

2014

Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar

4 828
19 067

4 783
9 571

Summa

23 895

14 354

2015

2014

Avsättning till periodiseringsfond
Återffiring från periodiseringsfond

-6 700
3 700

-4 900
4 000

Summa

-3 000

-900

Not 5

Bokslutsdispositioner
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Konstverk
2015-12-31

2014-12-31

ingående anskaffningsvärden

93

93

Utgående restvärde enligt plan

93

93

2015-12-3 1

2014-12-31

8$ 520

84 297

7 502
-12 897

13 254

83 125

8$ 520

23 125
143 950

88 520
158811

2015- 12-3 1

2014- 12-3 1

Not 7

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Årets fötändi-ingar
-Tillkommande värdepapper
-Avgående värdepapper
Utgående ackurnu[erade anskaffningsvärden
Varav noterade aktier
Bokfört värde
Marknadsvärde

Not$

(

-] iii

Eget kapital

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Andel 1 Arbio
Overfl3ring till Föreningen Sveriges Skogsindustrier
Årets resultat
eIopp vid årets utgång

191
-13
-30
4

211
856
000
823

189 533

152 178

191 211

1 678
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Obeskattade reserver
2015-12-31

Periodiseringsfond tax -10
Periodiseringsfond tax -11
Periodiseringsfond tax-12
Periodiseringsfond tax -13
Periodiseringsfond bokslut 2013
Periodiseringsfond bokslut 2014
Periodiseringsfond bokslut 2015
Summa

-

4 $00
2 700
3 300
7 445
4 900
6 700
29 845

2014-12-31
3 700
4 $00
2 700
3 300
7 445
4 900
-

26 845
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Stockholm 2016-03-15
Ulf Bergkvist

Per Swärd.

Lars Winter

Ulf Larsson
Ordft5rande

Per Hidesten
Verkställande direktör
Vår reisionsberätte1se har lämnats 2016-O-/
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
é7
Birgitta Bje1kbrg
Äuktoriserad revisor

-

pwc
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman f Skogsindustrie
rna Arbetsgivareförbundet,
org.nr 802002-6061
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen fdr
Skogsindustrierna
Arbetsgivareförbundet för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansv
arför
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
att upprätta en årsredovisning som ger en rättv har ansvaret för
årsredovisningslagen och för den interna kont isande bild enligt
och verkställande direktören bedömer är nödvroll som styrelsen
upprätta en årsredovisning som inte innehålle ändig för att
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligr väsentliga
heter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vart ansvar är att uttala oss om årsredovi
sningen på grundval av
vår

revision. Vi har utfört revisionen enligt Inter
national
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverig
e. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
utfcir revisionen för att uppnå rimlig säkerhet samt planerar och
att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgär
revisionsbevis om belopp och annan infor der inhämta
mati
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgär on i
bland annat genom att bedöma riskerna för der som ska utföras,
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessväsentliga
a beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen
hur förbundet upprättar en årsredovisnin som är relevanta för
g i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenlig
a med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om
effektiviteten i förbundets interna kont
roll. En
också en utvärdering av ändamålsenligheten revision innefattar
redovisningsprinciper som har använts och av1 de
styrelsens och verkställande direktörens upps rimligheten i
redovisningen, liksom en utvärdering av den kattningar i
övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
ändan 1scnliga som grund för våra uttalande är tillräckliga och
n.

Uttal: tiden
Enligt vär uppfattnin; har årsredovisnin
gen
med år: ret-lovisning slagen och ger en 1 alla upprättats i enlighet
rättvis .d bild av förbundets finansiell väsentliga avseenden
a ställning per den 31april
2015
av dess finansiella resultat för året enligt
årsred :sningshrgen. Förvaltningsberätt
elsen är förenlig med
årsredc snin;,ens övri:;a delar.
Vi tillst’rker därför att föreninsstämman
fastställer
resulta :;il ni ngen och balansräkninge
n.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
förfauningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
revision av styrelsens och verkställande direktören utfört en
Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet för år s förvaltning för
2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansv
ar

Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för
förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss
om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfdtt revisione
n enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfr
ihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentlig
och förhållanden i förbundet för att kunna bedöa beslut, åtgärder
styrelseledamot eller verkstältande direktören ma om någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse har företagit någon
som
ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om kan leda till
styrelseledamot eller verkställande direktören någon
på annat sätt har
handlat i strid med stadgarna.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. är tillräckliga och

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styre
och verkställande direktören ansvarsfrihet för lsens ledamöter
räkenskapsåret.
Stockholm den tS april

2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

CL/Cik’ htt
Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

