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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet är en arbetsgivarorganisation inom lndustriarbetsgivarna för
företag som tillverkar och förädlar stål- och metallprodukter.
Föreningen lndustriarbetsgivarna är kollektivavtalspart för avtalen inom Stål och Metall Arbetsgivare-
förbundets områden. Föreningen lndustriarbetsgivarna är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

All operativ verksamhet, inklusive förhandlingsverksamheten, bedrivs genom det delägda service-
bolaget lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB (556625-8389).

Verksamheten 2017
Den 31 mars 2017 träffade lndustriarbetsgivarna ett 36-månadersavtal för perioden 1 april 2017
till 31 mars 2020 med IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna den 3 april 2017 avseende
stål- och metallindustrin. Förhandlingarna avslutades under medverkan av de opartiska ordförandena
inom ramen för Industriavtalet på en nivå om 6,5% för avtalsperioden.

Under 2017 har vidare rådgivning och förhandlingsstöd lämnats till medlemsföretagen inom expert-
områdena arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstid. Rådgivningen
syftar till att stötta medlemsföretagen i sin verksamhet och därigenom bidra till branschens konkurrens-
kraft. Arbetet med att utveckla kollektivavtalen drivs genom samverkan med medlemsföretagen för att
säkerställa branschspecifika lösningar.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 17 maj 2017.
Styrelsen har under året hållit fem sammanträden.
Styrelse utsedd på ordinarie föreningsstämma:

Styrelseledamot Företag
Petra Einarsson Sandvik Materials Technology AB, ordf tom 20171231

Martin Lindqvist SSAB AB, v ordf, ordf fr om 20180101

Marcus Hedblom OvakoAB, vordf from 20180101

Johan Wiklund Fagersta Stainless AB
Håkan Amnäs Nordic Brass Gusum AB
Pål Åström Outokumpu Stainless AB
Rickard Qvarfort Ovako Tube & Ring AB
Göran Björkman Sandvik Materials Technology AB, fr om 20180101

Sören Andersson Scana Steel Björneborg
Ivan Svensson Skyllbergs Bruk AB
Monika Gutén Tibnor AB
Jan Pieters Suzuki Garphyttan AB
Johnny Sjöström Uddeholms AB
Fredrik Malmgren Åkers AB

Verkställande direktör
Per Hidesten

Ledamot och suppleant i Föreningen Industriarbetsgivarna och servicebolag
Ordinarie ledamöter i styrelsen för Föreningen lndustriarbetsgivarna och servicebolaget är
Petra Einarsson tom 171231, fr om 180101 Göran Björkman och Martin Lindqvist.
Suppleanter är Rickard Qvarfort och Pål Åström.

Stämmoombud Föreningen lndustriarbetsgivarna och seMcebolag
Ordföranden, Petra Elnarsson tom 171231 fr om 180101 Martin Lindqvist, är ombud att företräda
förbundet vid bolagsstämma i Föreningen lndustriarbetsgivarna och servicebolaget.

Avtalsdelegation
Avtalsdelegation i förhandlingar med såväl Industrifacket Metall och SEKO-Facket för Service och
Kommunikation som med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer har varit förbundets styrelse.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Ekonomisk översikt 2077 2016 2015 2074
Antal medlemsföretag 150 155 157 159

Antal anställda i medlemsföretage 28 377 29 697 30 760 30631
Årets resultat 7 881 5 572 8 524 9 960

Balansomslutning 277 662 267 246 264 214 253 858
Eget kapital 269 522 259 979 254 733 244 252
Definitioner: se not 15

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
1januari 2017 anslöt Byggnadsämnesförbundet till Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB,
innebärande att Stål och Metall Arbetsgivareförbundet innehar 34% av aktierna och rösterna
i bolaget.

Eget kapital
Balanserat

- Summa eget
Kapital resultat inkt

. kapital
arets resultat

2016-12-31

Ingående balans 11 537 221 695 233 232
Årets resultat 5 572 5 572
Vid årets utgång 11 537 227 267 238 804

2017-12-31

Ingående balans 11 537 227 267 238 804
Årets resultat 7 881 7 881
Vid årets utgång 11 537 235 147 246 684

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

Resultaträkning
Belopp itkr Not 2017 2016

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 1 — —

Summa verksamhetsintäkter — —

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader 2 -4 197 -2 738
Summa verksamhetskostnader -4 197 -2 738
Verksamhetsresultat -4 197 -2 738

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag 3 165 —

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläqgninqstillgånqar 4 17 535 10 328
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 425 1 391
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 544 -1 450
Resultat efter finansiella poster 13 384 7 531

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 7 -2 130 417
Resultat före skaft 1 1 254 7 948

Skatt på årets resultat -3 373 -2 376

Årets resultat 7 881 5 572
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Ba la nsräkn ing
Belopp itkr Not 2077-72-37 2076-72-37

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Andel i bostadsrättsförening 8 2 977 2 977

2977 2977
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 9 7 800 9 635
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 93 334 106 810

101 134 116445

Summa anläggningstillgångar 104 111 119 422

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 931 1 948

931 1 948

Kortfristiga placeringar 11 116333 114908

Kassa och bank
Kassa och bank 56 287 30 968

56287 30968

Summa omsättningstillgångar 173 551 147 824

SUMMA TILLGÅNGAR 277 662 267 246

Ba la nsräkn ing
Belopp itkr Not 2017-12-31 2016-72-37

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Kapital 11 537 11 537
Balanserat resultat 227 266 221 695
Årets resultat 7 881 5 572

246 684 238 804
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 12 29 279 27 149

29279 27149
Kortfristiga skulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 690 64
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 9 1 229

1699 1293

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 277 662 267 246
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Not 15 Nyckeltaisdefinitioner
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 78% av obeskattade reserver.

Stockholm 207 8/’)

Marti qvist Perfr1icesten
VD

Marcus Hedblom Hå Amnäs

Sören Andersson /1 Göran Björkman

Monika Gutén Fredrik Malmgren

jÉrao

Johnny Sjöström.. vensson

/ Johan Wiklund Pål Åström

Min revisionsberättelse har lämnats 2018- J—/

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor



Till årsmötet Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, org. nr 802001-6716

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stål och Metall Arbetsgivareförbundet för år 2017.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 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 enlig
het med årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktö
ren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentligen missvisande uppgifter vare sig förekomst av sådana upp
gifter vore en följd av oegentligheter eller av fel.

Vid upprättandet av årsredovisninqen ansvarar styrelsen och verk-

ställande direktören för bedömningen av förbundets förmåga att fort
sätta sin verksamhet. När så är tillämpligt upplyser styrelsen och
verkställande direktören i årsredovisningen om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att utgå från anta
gandet om fortsatt drift. Antagande om fortsatt drift görs dock inte om
styrelsen avser att föreslå likvidation av förbundet, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra nå
got av detta.

Revisorernas ansvar
Jag har att utföra revisionen i enlighet med International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Målet med revisio
nen är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentligen missvisande uppgifter
vare sig förekomst av sådana uppgifter vore en följd av oegentlig
heter eller av fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ut
gör ingen garanti för att en revision som utförs enligt SA och god re
visionssed i Sverige alltid skulle upptäcka en väsentligen missvisan
de uppgift om en sådan skulle uppkomma i årsredovisningen. Missvi
sande uppgifter kan uppkomma till följd av oegentligheter eller av fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

1 en revision enligt SA använder vi vårt omdöme och intar ett skep
tiskt förhållningssätt. Dessutom utför jag följande.

Jag identifierar och bedömer riskerna för förekomst av väsentli
gen missvisande uppgifter vare sig förekomst av sådana vore
en följd av oegentligheter eller av fel, utformar och utför gransk
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar re
visionsbevis som är ändamålsenliga och tillräckliga för att ut
göra grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentligen missvisande uppgift som uppkommit till följd av oe
gentligheter är högre än om den uppkommit till följd av fel då
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
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 i sig.

— Jag utvärderar lämpligheten av de redovisningsprinciper som
tillämpas och rimligheten i de styrelsens och verkställande di
rektörens uppskattningar som använts vid upprättandet av redo-
visningen med dess tilläggsupplysningar.

— Jag tar ställning till lämpligheten av att styrelsen utgår från anta
gandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag tar även ställning till huruvida det finns någon väsentlig osä
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att
fortsätta sin verksamhet. Om jag skulle dra slutsatsen att det
finns någon sådan väsentlig osäkerhetsfaktor skulle jag i revis
ionsberättelsen behöva fästa uppmärksamheten på de upplys
ningar i årsredovisningen som avser den väsentliga osäkerhets
faktorn. Om sådana upplysningar i årsredovisningen vore otill
räckliga ska jag modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
ställningstaganden baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till dagen för avgivandet av revisionsberättelsen. Dock
skulle framtida händelser eller förhållanden likväl kunna med
föra att förbundet inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet.

— Jag utvärderar den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen samt om årsredovisningen återger
de underliggande transaktionerna 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, i förekommande fall innefattande de
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport i övrigt i enlighet med föreningens stadgar

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag utfört revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av förbundet under
år 201 7.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enlighet med god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare nedan i avsnittet Revisorns an
svar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen 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 all 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 föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men utgör ingen garanti
för att en revision som utförs i enlighet med god revisionssed i Sve
rige alltid skulle upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran
leda ersättningsskyldighet mot föreningen.

1 en revision utförd i enlighet med god revisionssed i Sverige använ

der jag professionellt omdöme och intar ett skeptiskt förhållningssätt.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på en bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att granskningen fokuseras på sådana åtgärder, områ
den och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 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 18maj2018

Per Gustafsson

Auktoriserad revisor
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