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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Verksamheten
Skogsindustriema Arbetsgivareförbundet är en arbetsgivarorganisation inom
Industriarbetsgivarna för företag inom massa- pappers och sågverksindustrin.

Sedan 1juli 2015 är Föreningen Industriarbetsgivarna kollektivavtalspart för avtalen inom
Skogsindustriema Arbetsgivareförbundets områden. föreningen Industriarbetsgivarna är en
medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet är också
medlem i branschorganisationen föreningen Sveriges Skogsindustrier.

All operativ verksamhet, inklusive mrhandlingsverksamheten, bedrivs genom det delägda
servicebolaget Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB.

Den 31 mars 2016 träffade Industriarbetsgivarna 1 2-månadersavtal (1 april 2016 till 31 mars
2017) med parterna Pappers, GS, Unionen Sveriges Ingenjörer för avtalsområdena inom
massa och papper samt sågverksindustrin. Kostnadsramen för perioden uppgår till 2,2%.

Den 1 april 2016 träffade Industriarbetsgivarna ett tillsvidare-avtal med Ledarna inom avtals
områdena massa och papper samt sågverksindustrin.

Under 2016 har vidare 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 konkurrenskrafi. Arbetet med att utveckla kollektivavtalen drivs genom
samverkan med medlemsföretagen för att säkerställa branschspecifika lösningar.

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 152 178
Årets resultat -1 767

150411

Styrelsen och VD
föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överförs 150 411
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Resultat och ställning
Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Resultaträkning Not 2016 2015

Rörelsens intäkter m m
Medlemsavgifter 2 669 5 163
Utfakturering CEPI

- 45$
Summa intäkter ffi m 2 669 5 621

Rörelsens kostnader
Ovriga extema kostnader -10 624 -16 595
Summa rörelsens kostnader -10 624 -16 595

Rörelseresultat -7 955 -10 974

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 2
som är anläggningstillgångar 6 02$ 23 895
Ränteintäkter $63 549
förvaltningskostnader -1 052 -1161
Summa resultat från finansiella investeringar 5 239 23 283

Resultat efter finansiella poster -2 116 12 309

Bokslutsdispositioner 3 2 120 -3 000
Skatt på årets resultat -1 771 -4 486
Årets resultat -1 767 4 223
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Balansrakning Not 2016-12-3 1 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Konstverk 4 93 93

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 5 $ 000 $ 000
Andel i bostadsrättsförening - Lyran 4 725 725
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 $5 625 $3 125

94 350 91 $50
Summa anläggningstillgångar 94 443 91 943

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 25 24
Aktuella skattefordringar 4 923 2 206
Ovriga kortfristiga fordringar 117 100
Fömtbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 12

5065 2342

Kassaochbank $5625 93989
Summa omsättningstillgångar 90 690 96 331
Summa tillgångar 185 133 18$ 274
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-3 1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 7
fritt eget kapital
Balanserad vinst 152 178 147 355
Årets resultat

- 1 767 4 823
150411 152178

Summaegetkapital 150411 152178

Obeskattade reserver 8 27 725 29 845
Kortfristiga skulder
Skulder till intresseföretag 6 089 1 886
Leverantörsskulder 769
Övriga kortfristiga skulder

- 2 513
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 908 1 083

Summa kortfristiga skulder 6 997 6 251

Summa eget kapital och skulder 185 133 188 274
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokfliringsnämndens
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 för 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 erhållen
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.

Not 2 Resultat från vriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

2016 2015

Utdelningar 4 821 4 828
Realisationsresultat vid försäljningar 1 207 19 067
Summa 6 028 23 895

Not 3 Bokslutsdispositioner

2016 2015

Avsättning till periodiseringsfond -2 680 -6 700
Återftring från periodiseringsfond 4 800 3 700
Summa 2 120 -3 000

Not 4 Konstverk

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående restvärde enligt plan 93



Skogsindustriema Arbetsgivareförbundet
802002-6061 7
Årsredovisning för 2016

Not 5 Andelar i intresseföretag

Industriarbetsgivama i Sverige Service AB, 556625-8389, Säte: Stockholm

Eget kapital: 2$ 352 tkr, varav årets resultat: 3 175 tkr

Ägarandel: 40% Antal aktier: 3 120 Bokfört värde: 8 000 tkr

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 83 125 8$ 520
Årets förändringar
-Tillkommande värdepapper 13852 7 502
-Avgående värdepapper -11 352 -12 897
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 625 $3 125
Varav noterade aktier

Bokfört värde 85 625 83 125
Marknadsvärde 155 453 143 950

Not 7 Eget kapital

2016-12-31 2015-12-31

Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 152 178 191 211
Andel i Arbio -13 $56
Överföring till föreningen Sveriges Skogsindustrier

- -30 000
Årets resultat -1 767 4 823
Belopp vid årets utgång 150411 152 178

Not 8 Obeskattade reserver

2016-12-31 2015-12-31

Periodiseringsfond tax -11
- 4 800

Periodiseringsfond tax-12 2 700 2 700
Periodiseringsfond tax -13 3 300 3 300
Periodiseringsfond tax -14 7 445 7 445
Periodiseringsfond tax -15 4 900 4 900
Periodiseringsfond tax -16 6 700 6 700
Periodiseringsfond tax -17 2 680 -

Summa 27 725 29 $45



Skogsindustriema Arbetsgivarei’örbundet
802002-606 1 8
Årsredovisning 1& 2016

Stockholm 2017- ö3I

afrt

Hannele Arvon n

Per Sw,ärd

Lars-Wnter -)
/

Jan Åström

Per Hidesten
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017- Og—
Ö lings P cewaterhouseCoopers

Ve onica Car SSOfl

Ordfl5rande

Auktoriserad revisor



_L
pwc

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 2016.

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 2016 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Fön’altningsberättelsen 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 tifiräcffliga 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 granslmingsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tfflräcldiga 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.

• ut’ärderar 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 hetydande 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.
utvärderar vi den övergripande presentationen, stmkturen 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 2016.

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 2017-05-11
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