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Förvaltn ingsberättelse

Allmänt om verksamheten
SVEMEK är en ideell förening som utgör en arbetsgivarorganisation inom Industriarbetsgivarna,
som är en medlemsorganisation i Svenskt Näringliv. SVEMEK samlar företag som bedriver
mekanisk-, svets-, lås- eller smidesverkstadsrörelse och industriservice eller därmed likartad
verksamhet.

Sedan 1juli 2015 är Föreningen Industriarbetsgivarna kollektivavtalspart för avtalen inom
SVEM EKs områden.

All operativ verksamhet, inklusive förhandlingsverksamheten, har under 2016 bedrivits genom
det delägda servicebolaget Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB.

Verksamheten 2016
Industriarbetsgivarna träffade ett 12-månadersavtal avseende SVEMEKs avtalsområden för
perioden 1juni2016 till 31 maj 2017 den 3 maj med Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna,
och den 17 maj 2016 med IF Metall.

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 konkurrenskraft. Arbetet med att utveckla kollektivavtalen drivs genom samverkan
med medlemsföretagen för att säkerställa branschspecifika lösningar.

Ordinarie förbundsmöte hölls den 24 maj 2016.
Styrelsen har under 2016 hållit 5 sammanträden.
Styrelse utsedd av stämman:

Styrelseledamot Företag
Thomas Jansson AB Bröderna Jansson Nissavarvet, ordförande
Inge Karlsson Bala Agri AB, vice ordförande
Dan Delleborn AB Begelås
Caroline Forssell AB H Forssells Smidesverkstad
Jan Lagerstedt Contiga AB
Camilla Hensäter Cramo Sverige AB
Per Linde Linde Metallteknik AB
Richard Mårtensson Ljungs Smide AB
Lennart Jakobsson Sunds Industrier AB
Andreas Tengelin Veolia Nordic
Verkställande direktör
Per Hidesten

/0
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Ledamot och suppleant i Föreningen Industriarbetsgivarna och servicebolag
SVEMEKs ordinarie ledamot i styrelsen för Föreningen lndustriarbetsgivarna och service-
bolaget har under under året varit Thomas Jansson med Inge Karlsson som suppleant.

Stämmoombud i Föreningen lndustriarbetsgivarna och servicebolag
Ordföranden, Thomas Jansson, är utsedd att företräda SVEMEK vid ordinarie eller
extra föreningsstämma med Föreningen Industriarbetsgivarna och servicebolaget.

Medlemsavgift
Förbundsstämman beslöt att medlemsavgiften för 2016 skall vara oförändrad, dvs 0,02% av
lönesumman för arbetare och tjänstemän, dock en minsta avgift på 70 kronor.

Serviceavgiften 2016 till lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB är 0,7 14% av
lönesumman för arbetare och tjänstemän, dock en minsta avgift med 1 900 kr.

Avtalsdelegation
Avtalsdelegation i förhandlingarna med såväl Industrifacket Metall som med Unionen,
Ledarna och Sveriges Ingenjörer har varit förbundets styrelse.

Vad beträffar förbundets resultat och ställning, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning
207 6-07-07 2075-07-01

Beloppitkr Not -2016-12-37 -2075-12-31

Årsavgifter 585 563
585 563

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -1 058 -799

Rörelseresultat -473 -236

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 2 260 599
Ränteintäkter 31 20
Övriga finansiella kostnader -29 -30
Resultat efter finansiella poster -21 1 353

Bokslutsdispositioner 3 112 -89
Resultat före skatt -99 264

Skatt på årets resultat -80 -108
Årets resultat -179 156
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Balansräkning
Beloppitkr Not 2016-12-37 2075-72-37

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 4 3 545 3 627

Summa anläggningstillgångar 3 545 3 627

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Skattefordringar 525 492
Övriga fordringar 2 6

527 498

Kortfristiga placeringar 5 3 289 4 874

Kassa och bank 570 457
Summa omsäftningstillgångar 4 386 5 829

SUMMA TILLGÅNGAR 7 931 9 456

Balans räkning
Beloppitkr Not 2076-12-37 2075-72-37

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6

Bundet eget kapital

Kapital 2 740 2 740
2740 2740

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 4 817 4 661
Årets resultat -179 156

4638 4817
Totalt eget kapital 7 378 7 557

Obeskaftade reserver
Periodiseringsfonder 7 498 611

498 611
Kortfristiga skulder

Övriga skulder 22 1 255
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 33

55 1288

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 931 9456
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Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens
anvisningar och allmänna råd.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Anställda och personalkostnader
Förbundet har inga anställda.

Periodiseringsfond, årets avsättning
Periodiseringsfond, årets återföring 112

112

2015-07-0 7
-2075-12-3 7

Andel kvinnor

20%

-165
76

-89

1

Redovisning av könsfördelning i företagsledning 2076-07-0 7
-2016-12-31

Andel kvinnor

Styrelse 20%

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
207 6-07-07 2075-01-07

-2016-72-37 -2075-72-37

Utdelning på aktier 132 124
Realisationsvinst värdepapper 128 475

260 599

Not 3 Bokslutsdispositioner
207 6-01-07 2015-01-07

- 2076-72-31
- 2075-12-37
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Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav
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Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Bokfört värde vid årets slut

3 627
341

-423
3 545

Bokfört värde
2076-72-3 1

Marknadsvärde
2016-72-3 1

ABB Ltd
Alfa Laval AB
Assa Abloy AB
Astra Zeneca
Atlas Copco A
Autoliv lnc Depository Receipt
Avanza AB
Billerud
Ericsson B
Hennes & Mauritz
Hexagon
Hoist Finance
Investor B
Ratos B
Sandvik B
Securitas
Skanska B
SKF B
Swedbank
Trelleborg
Volvo B

Vid årets början
Omföring resultat
Årets resultat
Vid årets slut

104
76
57

161
86

145
89

109
133
129

58
120
232

51
86

107
80
99
46

130
206

2 304

1 241
3 545

173
151
304
149
250
308
185
122

80
355
163
119
306
138
203
143
172
168
154
179
213

4 035

Årets
resultat

156
-156
-179
-179

2076-72-31 2075-72-31

3 783
245

-401
3 627

lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB (ägarandel 7%)
546 aktier, kvotvärde 100 kr.

Not 5 Kortfristiga placeringar

Bokfört värde MarknadsvärUe
Svenskt Näringsliv likviditetsförvaltning 3 289 3 289

3289 3289

Not 6 Eget kapital

Kapital Balanserat
resultat

2740 4661

2 740

156

4817
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Not 7 Periodiseringsfonder

Stockholm 2017- o—L%.

anZn
Ordförande

Per Hidesten
Verkställande direktör

2016-12-31

87
100
146
165
498

inga
inga
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2015-12-31

112
88

100
146
165
611

inga
inga

) ——-Min revisionsberattelse har lamnats 2017- v

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor

Period iseringsfond, avsatt vid taxering 2011
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2013
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2015
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2016

Not 8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Dan Delleborn aroline Forssell

LL
Camilla Hensäter Lennart Jakobsson

Richard Mårtensson

Andreas Tengelin
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SVEMEK för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats enlighet med årsredovisningslagen och ger en 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.

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 ISA 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 ISA 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 i 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 in-
hämtas 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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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar och verkställande di-
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild i enlig- rektören för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta sin
het med årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktö- verksamhet. Styrelsen och verkställande direktören upplyser när så
ren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd- är tillämpligt i årsredovisningen om förhållanden som kan påverka
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några förmågan att fortsätta verksamheten och att tillämpa antagandet om
väsentligen missvisande uppgifter vare sig förekomst av sådana fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om och
skulle vara en följd av oegentligheter eller av fel. 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

A



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 SVEMEK 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.

Stockholm den 22maj 2017

Per Gustafsson

Auktoriserad revisor

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
ionen 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.
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