Byggnadsäm nesförbundet
org nr 846000-0824

ÅRSREDOVISNING FÖR BYGGNADSÄMNESFÖRBUNDET
Styrelsen och verkställande direktören för Byggnadsämnesförbundet avlämnar härmed redovisning för år 2016.

Förbundsstyrelse

Revisorer

Lena Holst, STARKA Betongindustrier KB (ordf)
Jan Gånge, Cementa AB (vice ordf)
Lars-Erik Edgarsson, Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB
Fredrik Hoist, AB Strängbetong
Mogens Nielsen, Saint-Gobain IsoverAB
Bo-Lennart Nilsson, Ardagh Glass Limmared AB
Magnus Olofsson, Knauf Danogips GmbH
Ulrika Swennberg, UBAB Ulricehamns Betong AB

Ordinarie:

Styrelsens arbetsutskott:
Lena Holst
Jan Gånge
Arne Sehlström

Verkst direktör
Arne Sehlström tom 161231
Per Hidesten fr om 170101

Styrelsen inom Föreningen Svenskt Näringsliv
Lena Holst

Ombud vid Föreningen Svenskt
Näringslivs stämma
Lena Holst
Jan Gånge
Arne Sehlström

Valberedning
Fredrik Winberg, ordförande
Bernt Adlerberth

Förhandlingsdelegation
Lena Holst, STARKA Betongindustrier KB
Lars-Erik Edgarsson,Weber, Saint-Gobain Byggprod AB
Leif Astikainen, Finja Betong AB
Mattias Bredfn, Ardagh Glass Limmared AB
Kajsa Runnbeck, HeidelbergCement Sweden AB
Johan Lindgård, IFÖ SanitärAB

Antal medlemsföretag och anställda i företagen

Avgifter

Antal företag
Antal anställda
därav arbetare
därav tjänstemän

2016

2015

2014

175
11 712
7 367
4 345

170
11 464
7 202
4264

167
11 544
7 300
4244

Per Gustafsson, KPMG

Årsavgiften 2016 för medlemskap har utgjort
0,12 % beräknad på företagets totala
lönesumma 2015
Medlemsavgift till förbundet: 0,017 %
Minimiavgift 1000 kronor per medlem
Serviceavgift till servicebolaget: 0103 %
Minimiavgift 2000 kronor per medlem
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bygg nadsämnesförbundet (BÄF) ar en arbetsgivarorganisation för företag som tillverkar
produkter för byggnadsändamål såsom betong, betongvaror, cement, gipsskivor, grus, isolering, kalk,
keramiska artiklar, lättbetong, makadam, takmaterial, tegel m m samt buteljglasindustrin.
Förbundet tillhandahåller mot avgift genom helägt dotterbolag, BÄF Service AB, org nr 556620-7220,
de tjänster som erfordras för att ändamålsenligt fullgöra förbundets uppgifter.

Flerårsöversikt

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning
864 630
Balansomslutning
5824321
Resultat efter finansiella poster -181 596
Soliditet
36%

833 351
6018607
-236 247
38%

806 352
4 880 107
-359 119
54%

794 591
5375220
-485 105
57%

763 253
5675445
-676 498
63%

Väsentliga händelser efter balansdagen
Förbundet har under 2016 ändrat sina stadgar för att bli en en medlemsorganisation inom
Föreningen lndustriarbetsgivarna från och med 1januari2017.
Aktieägaravtal har tecknats med övriga ägare inom lndustriarbetsgivarna: Stål och Metall
Arbetsgivareförbundet, Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund
samt SVEMEK, och den 1januari 2017 förvärvade förbundet 936 aktier motsvarande 12% av
aktiekapitalet i lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB (556625-8389).
lndustriarbetsgivarna tillhandahåller fr om 1januari 2017 de uppdrag och tjänster som tidigare
erhållits från dotterbolaget Bäf Service AB, vilket kommer att avvecklas.

Förbundets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av nedanstående resultat- och balansräkning
med noter.
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RESU LTATRÄKN ING
Not
1

2016
kr

2015
kr

2

864 630
864 630

833 351
833 351

3
4,5

-J 325 226
-14 873
-1 340 099

-1 454 322
-15 050
-1 469 372

475 469

-636 021

6

5 159

3827

7

310 929
-22 217

418 429
-22 482

Resultat efter finansiella poster

-181 598

-236 247

Resultat före skatt

-181 598

-236 247

-53 995

-94 318

-235 593

-330 565

Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader:
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster:
Ränteintäkter
Resultat från övriga
aktier och andelar
Finansiella kostnader

Skatt
Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Not

201 6-1 2-31
kr

201 5-1 2-31
kr

8
9

100 000
1 690 257
1 790 257

100 000
1 708 332
1 808 332

Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

306 862
39 383
346 245

273 296
37 414
310 710

Kortfristiga placeringar
Svenskt Näringsliv kapitalförvaltning
Summa kortfristiga placeirngar

234 070
234 070

231 247
231 247

Kassa och bank

3453749

3668318

Summa omsättningstillgångar

4 034 064

4 210 275

SUMMA TILLGÅNGAR

5 824 321

6 018 607

Eget kapital
Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

2 305 001
-235 593
2 069 408

2 635 566
-330 565
2 305 001

Skulder
Kortfristiga skulder
Skuld till dotterbolag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

3 639 824
115 089
3 754 913

3 674 757
38 849
3713 606

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 824 321

6 018 607

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgngar
Aktier i dotterbolag
Långfristigt värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgängar
OMSÄUNINGSTILLGÄNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

10
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt
uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden.
Föreningen äger 100% av dotterföretaget BÄF Service AB, 556620-7220
Någon koncernredovisning har inte upprättats enligt ÄRL 7 kap 3.
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år.
Värderingsprinciper
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget
annat anges.
Väsentliga händelser efter balansdagen
1januari 2017 förvärvades 936 aktier, motsvarande 12%, i lndustriarbetsgivarna i
Sverige Service AB, 556625-8389.

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

2016
kr

2015
kr

864 630

833 351

864 630

833 351

36 270
74 695
19250
1 094 722
100 269
1 325 226

31 268
68 655
17750
1 308 597
28 052
1 454 322

-

-

Löner och andra ersättninga samt sociala kostnader
InkI pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
14 873
(varav pensionskostnader)
(14 873)

15 050
(15 050)

Nettoomsättning
Avgifter till Byggnadsämnesförbundet har
utgjort 0,017 % beräknad på medlemsföretagens
totala lönesumma 2015

Externa kostnader
Förbundsstyrelse
Årsmöte
Revisionskostnader
Förhandlings-, adm-kostnader
Övriga kostnader

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

-

Not 6

Not 7

Ränteintäkter
Svenskt Näringsliv
Skatteverket

Resultat från aktier och andelar
Utdelning
Kapitalvinst på försålda placeringsaktier
Kapitalförlust på försålda placeringsaktier

-

2 823
2 336
5159

1118
2 709
3827

107540
287 866
-64 479
310929

102120
316 309
-

418429
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Not 8

Aktier i
BÄF Service AB
Org nr 556620-7220,
Säte Stockholm

Antal Kapitalvärde
100

100%

Nom värde Bokf värde
100000

Reservfond

100000

20000

Eget kapital Varav årets resultat
5126504
84103

Not 9

Placeringsaktier
Bokfört värde
Marknadsvärde
Förvärvade aktier
Försålda aktier och fonder

Not 10

2015
kr

1 690 257
2 950 960

1 708 332
2 957 920

278 925
-297 808

177 732
-291 623

Förändring i eget kapital

Belopp vid årets ingång
enl fastställd balansräkning
Balanseras i ny räkning

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

2 635 566

-330 565

2 305 001

-330 565

330 565

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 11

2016
kr

2 305 001

-

-235 593

-235 593

-235 593

2 069 408

inga
inga

inga
inga

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Lars Erik Edgarsson

o-Lennart Nilsson

Per Hidesten
verket direktör

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 2017- Y /

Per Gustafsso
Auktoriserad Revisor
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Byggnadsämnesförbundet för år 2016.
Enligt min 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 resultatet för räkenskapsåret. 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 enlighet med 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
väsentligen missvisande uppgifter vare sig förekomst av sådana
skulle vara en följd av oegentligheter eller av fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar och verkställande direktören för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta sin
verksamhet. Styrelsen och verkställande direktören upplyser när så
är tillämpligt i årsredovisningen om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att tillämpa antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om och
verkställande direktören 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 med revis
ionen är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis
ningen som helhet inte innehåller några väsentligen missvisande
uppgifter vare sig förekomst av sådana uppgifter i årsredovisningen
skulle vara en följd av oegentligheter eller av fel. Rimlig säkerhet är
en hög grad av säkerhet men utgör ingen garanti för att en revision
som utförs i enlighet med SA och god revisionssed i Sverige alltid
skulle upptäcka en väsentligen missvisande uppgift om en sådan
skulle uppkomma i årsredovisningen. Väsentligen missvisande upp
gifter kan uppkomma till följd av oegentligheter eller av fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
1 en revision utför i enlighet med SA använder jag mitt omdöme och
intar ett skeptiskt förhållningssätt. Dessutom utför jag det följande.

—

—

Jag identifierar och bedömer riskerna för förekomst av väsentli
gen missvisande uppgifter i årsredovisningen vare sig före
komst av sådana skulle bero på oegentligheter eller på fel, ut
formar och utför granskningsåtgärder 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 i årsredovis
ningen som uppkommit till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som uppkommit till följd av fel ef
tersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsi
dosättande 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 och verkställande direktören upp
skattningar redovisningen med dess tilläggsupplysningar.
Jag tar ställning avseende lämpligheten av att och verkställande
direktören tillämpar antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag tar också ställning till huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän
delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
förbundets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Om jag skulle
konstatera att det finns någon sådan väsentlig osäkerhetsfaktor
skulle jag i revisionsberättelsen behöva fästa uppmärksam
heten på de upplysningar i årsredovisningen som avser den vä
sentliga osäkerhetsfaktorn. Om sådana upplysningar vore otill
räckliga skulle jag modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina ställningstaganden baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till dagen för avgivande av revisionsberättelsen.
Dock skulle framtida händelser eller förhållanden likväl kunna
medföra att förbundet inte skulle kunna fortsätta sin verksam
het.
Jag utvärderar den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen med dess tilläggsupplysningar
samt om årsredovisningen återger de underliggande transakt
ionerna 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, däribland betydande brister i den in
terna kontrollen som jag i förekommande fall identifierat.
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Rapport i övrigt i enlighet med föreningens stadgar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag utfört en revision av och verkställande direktören förvaltning av Byggnadsämnesförbundet
under år 2016.
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 förbundet 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 förbundet.
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 ersätt
ningsskyldighet mot förbundet.

1 en revision som utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige an
vänder jag mitt professionella omdöme och intar ett skeptiskt förhåll
ningssätt. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revis
tonen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på en bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam
heten 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 6 april 2017

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor
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