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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
SVEMEK ar en arbetsgivarorganisation inom lndustriarbetsgivarna för företag som bedriver mekanisk-,
svets-, lås- eller smidesverkstadsrörelse och industriservice eller därmed likartad verksamhet.
Föreningen lndustriarbetsgivarna är kollektivavtalspart för avtalen inom SVEMEKs 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 2020
Det treårsavtal som träffades 2017 skulle enligt ursprungsuppgörelsen löpt ut under våren 2020.
Efter inledande förhandlingar i början av året, förlängdes avtalen, genom att utlöpningstidpunkterna
sköts fram sju månader. Förhandlingarna sattes på paus och återupptogs under december månad.
Förhandlingarna resulterade i att nya avtal träffades i december. Förhandlingarna resulterade i överens
kommelser som sträcker sig 29 månader och med ett kostnadsmärke på totalt 5,4%. På respektive avtals
område har även vissa villkorsförändringar skett. Särskilt ska framhållas den sammanslagning av all
männa villkorsavtal som skett på tjänstemannasidan. Fem avtal har slagits samman till ett, i syfte att skapa
synergier, ett starkare avtal samt skapa bättre förutsättningar för framtida avtalsutveckling.

Vidare har rådgivning och förhandlingsstöd lämnats till medlemsföretagen inom expertområdena
arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstid. Syftet är att stötta medlems
företagen i dess verksamhet och att därigenom bidra till deras konkurrenskraft.

Den pågående pandemin har påverkat verksamheten bland annat genom osäkerhet om förutsättningarna
för tecknande av nya kollektivavtal och som också blev en anledning till att flytta fram utlöpningstid
punkterna. Vidare har rådgivningen som lämnats till medlemsföretagen i stor omfattning kretsat kring
regelverken för t ex korttidsarbete och andra stöd som tagits fram för att mildra de ekonomiska effekterna
av covid-19-viruset. övrigt har pandemin inte påverkat utvecklingen av förbundets verksamhet, ställning
eller resultat.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 19 maj 2020.
Styrelsen har under 2020 hållit sju sammanträden.
Styrelse utsedd på ordinarie föreningsstämma:

Styrelseledamot Företag
Thomas Jansson AB Bröderna Jansson Nissavarvet, ordförande
Kristian Jonsson Bala Agri AB
Sara Berggren Certego AB
Caroline Forssell AB H Forssells Smidesverkstad
Jan Lagerstedt Contiga AB
Camilla Hensäter Adapteo AB
Ola Linde Hjort Conveyor AB
Richard Mårtensson Ljungs Smide AB
Lennart Jakobsson Sunds Industrier AB

Verkställande direktör
Per Hidesten

Ledamot och suppleant i Föreningen lndustriarbetsgivarna och servicebolag
Ledamot i styrelsen för Föreningen lndustriarbetsgivarna och servicebolaget har under 2020 varit
Thomas Jansson, suppleant har varit Caroline Forssell.

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

Avtalsdelegation
Avtalsdelegation i förhandlingarna med arbetstagarorganisationerna utgörs av förbundets styrelse.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Ekonomisk översikt 2020 2019 2016 2017
Antal medlemsföretag 394 387 383 372
Antal anställda i medlemsföretagen 9 700 8 911 8 444 8 282
Årets resultat 706 449 283 180
Balansomslutning 9 844 9 093 8 594 8 328
Eget kapital 9 630 8 812 8 248 7973
Definitioner se nol 13

Eget kapital

Balanserat
Summa egetKapital resultat ,nkl.

kapital
arets resultat

2019-12-31

Ingåendebalans 2740 5101 7841
Årets resultat 449 449
Vid årets utgång 2 740 5 550 8 290
2020-1 2-31

Ingående balans 2 740 5 550 8 290
Årets resultat 706 706
Vid årets utgång 2 740 6 256 8 996

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

Resultaträkning
Belopp itkr Not 2020 2019

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 805 717
Summa verksamhetsintäkter 805 717

Verksamhetskostnader
Övriga kostnader 2 -455 -609
Summa verksamhetskostnader -455 -609
Verksamhetsresultat 350 108

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 3 566 559
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 54 44
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -29 -29
Resultat efter finansiella poster 941 682

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 6 -143 -142
Resultat före skatt 798 540

Skatt på årets resultat -92 -91
Årets resultat 706 449
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Balans räkning

Be/opp i tkr Not 2020-12-31 20 19-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 1 491 1 491
Andra långfristiga vrdepappersinnehav 8 1 974 1 827

3465 3318

Summa anläggningstillgångar 3 465 3 318

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 512 513
Ovriga fordringar 49 7

561 520

Kortfristiga placeringar 9 4 989 4 572

Kassa och bank
Kassa och bank 829 683

829 683

Summa omsättningstillgångar 6 379 5 775

SUMMA TILLGÅNGAR 9 844 9 093

Balans räkning

Be/opp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Kapital 2 740 2 740
Balanserat resultat 5 550 5 101
Årets resultat 706 449

8996 8290
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 10 807 664

807 664
Kortfristiga skulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 107
Upplupna kostnader och förutbetalda intakter 11 34 32

41 139

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 844 9 093

Noter
Be/opp 1 tkr om inget annat anges

Not 1 Redovsningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
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Tillgångar
Nedskrivningar - andelar i intresseföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs varde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande frdn balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenhiga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförhiga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.

Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.

Ersättningar till anställda
Förbundet har ingen anställd personal. Förbundets verksamhet bedrivs genom servicebolaget
lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Uppskjuten skatt på orealiserade vinster och förluster på finansiella tillgångar eller obeskattade reserver
redovisas ej.

Medlemsavgifter
Föreningsstämman beslöt att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad, dvs 0,02% av löne-
summan för arbetare och tjänstemän, dock en minsta avgift på 70 kronor.
Serviceavgiften 2020 till lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB är 0,114% av lönesumman för
för arbetare och tjänstemän, dock en minsta avgift med 1900 kronor.

Not 2 Övriga kostnader
2020 2019

Medlemsavgift till Föreningen lndustriarbetsgivarna -400 -400
Övrigt -55 -209

-455 -609
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Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2020 2019

Utdelning på aktier 52 114
Realisationsvinst andra långfristiga värdepappersinnehav 514 445

566 559

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2020 2019

Ränteintäkter, korta placerinar och likvida medel 54 44
54 44

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2020 2019

Förvaltningskostnader -29 -29
-29 -29

Not 6 Bokslutsdispositioner, övriga

2020 2019
Periodiseringsfond, årets avsättning -143 -142

-143 -142

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 491 1 491
Vid årets slut 1 491 1 491

Redovisat värde vid årets slut 1 491 1 491

Specifikation av företagets innehav av andelar i intresseföretag

Andelar
lntresseföretag Justerat EK lantal 2020-12-31
/org nr, säte /Arets resultat i %i) Redovisat värde

Direkt ägda
lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB 35 135 624 1 491
556625-8389, Stockholm 6 639 8,0

1 491

Andelar
Intresseföretag Jusleral EK lantal 2019-12-31
/org nr, säte /Arets resultat i % ) Redovisat värde

Direkt ägda

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB 33 721 624 1 491
556625-8389. Stockholm 2 563 8,0

1 491

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
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Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 827 2 070
Tillkommande tillgångar 566 121
Avgående tillgångar -419 -364
Vid årets slut 1 974 1 827

Redovisat värde vid årets slut 1 974 1 827

Specifikation av värdepapper Bokfört värde, kr Marknadsvarde, kr
2020-12-31 2020-12-31

ABB LTD 81 230 160 300
Autoliv 69358 153 000
Atlas Copco 28 066 168 440
Bravida 59662 98550
Epiroc AB 21 050 134 685
Ericsson B 159 158 205 044
NCC 118199 105000
Sandvik AB 43 456 181170
SKFB 98754 213400
Veoneer mc 62 894 89 100
VolvoS 123574 232560
Assa Abloy AB B 15957 101 250
Astra Zeneca 107531 165680
Hennes & Mauritz B 55 226 103 200
Hufvudstaden 67 300 68 100
SEB 160351 160550
Hoist Finance 119 768 51 044
EssityABB 115164 132250
Stora Enso Oyj 81749 110110
HexagonAB 34810 224940
InvestorB 77281 179760
Trelleborg B 129 807 182 500
SecuritasB 143450 172575

1 973 795 3 393 208

Not 9 Kortfristiga placeringar

Bokfört värde Marknadsvärde

Svenskt Näringslivs likviditetsförvaltning 4 989 4 989

Not 10 Periodiseringsfonder

2020-12-31 2019-12-31

Avsatt taxeringsår 2015 146 146
Avsatt taxeringsår 2016 165 165
Avsatt taxeringsår 2018 121 121
Avsatt taxeringsår 2019 90 90
Avsatt taxeringsår 2020 142 142
Avsatt taxeringsår 2021 143

807 664

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Revisionsarvode 13 9
Förvaltningsarvode 21 22
Övriga poster

____________

1
34 32
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Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020-12-31 2019-12-31

Ställda säkerheter inga inga
Eventualförpliktelser inga inga

Not 13 Nyckeltalsdefinitioner
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 786% av obeskattade reserver.

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
Den pandemi som pågår bedöms vid årsredovisningens avgivande inte medföra några allvarliga
konsekvenser för verksamheten i SVEMEK.

Stockholm 2021-

Thomas Jansson Per Hidesten
Ordförande VO

Kristian Jonsson Sara Berggren

Caroline Forssell Camilla Hensäter

Lennart Jakobsson Jan Lagerstedt

Ola Linde Richard Mårtensson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

Grant Thornton Sweden AB
Marcus Jonasén
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föremngsstämman i SVE?’JLK
Org.nr. 802003-1020

Rapport om rsredovisningcn

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen for SVI-t\ll-.K for år
2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprattats i enlighet med
ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av frireningens finansiella ställning per den 31 december 2(120 och
av dess finansiella resultat för aret enligt ärsredovisningslagen.
Eörvalrningsberärrelsen är förenlig med ärsredovisningens övriga
delar,

Vi tillsrvrker därför art föreningssråmman fastställer resulraträkningen
och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisirinen enligt International Srandards on .kucliring
(ISA) och god revisionsserl i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
stanelarcler beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enbgr god revisorssed i Sveöge
och har i iivrigr fullgjort vårt vrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vara uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för är 2019 har utförts av en annan
revisor som länsnat en revisionsberättelse daterad 25 april 202(1 med
omodifierade uttalanden i Rapport om ärsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Der är styrelsen och verksräilande direktören som har ansvaret för art
ärsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande hdd enligt
ärsredovisningalagen. Srvrelsen och verkställande direktören ansvarar
även För den interna kontroll som de bedömer ar nödvändig för att
upprärta en ärsredovisning sona inte innehåller några väsendiga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegenthigherer eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar srvrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsärra verksansheren. De uppisser, när sä är tillämpligt, om
förhällanden som kan päverka förmågan att Fortsäna verksamheten
och att använda antagandet om fortsarr drift. .\ntagander om forrsarr
drift rillänapas dock inte uni srvrelsen och verkställande direkrörcn
avser att likvidera föreningen, upphöra naed verksamheten eller inre
har nägor realistiskt alternativ nu att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mäl är art uppnä en rimlig grad av säkerhet una humvida
årsredovisningen sona helhet inre innehäller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller naisstag, och
att länana en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimbg
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är iisgen garanti för att en

revision sona utförs enligt ISr\ och god revisionssed i Sverige alltid
konamer art upptäcka en väsendig felaktigher 010 en sådan finns.
Felakriglaeter kan uppstä på grund av oegenrligherer eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller rillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare farrar ord
grund i årsredovisningen.

Sona del av en revision enligt ISA använder vi professionellt onadöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

• identifierar rich becirimer vi riskerna ftir vasentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på rsegeiarligherer eller iaaisstag,
urforiaaar och utför granskningsärgärdee bland annat utifrån dessa
risker och inlaämaarar revisionsbevis som är tillräckliga ocha
ändanaähsenliga För art utgora en gruiscl för vära uttalandema. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet ciii följd av oegcnrligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet sona beror pä naisstag, efrersuna
oegentligherer kan innefatta agerande i naaskopi, förfalskning,
avsikthiga urelänananden, felaktig infrirnsarion eller äsidosärrande av
intern kontroll.

• skaffar vi oss en försiäelse av den del av föreningens iisrerna
kontroll soiaa har hervdehse för vilr revisioia frir art utforma
granskningsärgärsler sona är länapliga naed hänsyn till
onasränrlighaeterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i rico
iiaterna komarrollen.

• un’ärderar vi lampligheren i de redovisningsprinciper sona används
una rimligheren i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen ocha tillhörande upplysningar.

• drar vi en sluisais om länapligheten i att siarcisen och verksrallanrie
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid uppnirtandet av
arsredovisnmngen. Vi drar också en slutsats, nard grund i de inhanatade
revisionsbevisen, ona haurovida det finns maågun väsentlig
osäkerhetsfakror som avser sådana händelser eller förhållanden sona
kan leda till betydande tvivel om föreningens förnaäga att fortsätta
verksanaheten. Una vi drar slsitsatsen att det finns en väsentlig
usäkerhersfakror, maste vi i revmsionsberåtrelsen fasta
uppnaärksanaheren på uppissningarna i ärseedovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktoria eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, nandifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhänaras frans till darunaet för
revisionsberättelsen. Dock kan framöda händelser eller fiarbållanden
göra att en förening inre längre kan fortsärta verksanaheten.

• urvärderar vi den övergripaude present:stioisen, stmkturen radi
innehaället i ärsredovisningen, däribland upplnsningarna, una oiaa
årsredovisningen aterger de underliggande rransaköonerna och
händelserna pä etr sätr sona ger en rättvisande bild.

Vi naäste informera srvtelsen om bland annat ervisionens planerade
omfattning och innkrning samr tidpunkten för den. Vi naasre ocksa
infornaera ona bervdelsefnlia iakrtagelser under revisionen, däribland
de evenmella betsdande brister i den interna kontrollen sona vi
ideiarifierar.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fårfattningar samt stadgar

Uttalande

Ltöver vär revision av arsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktiirens förvaltning för S\’EslEK
for är 2020.

Vi tillstvrker att föreningsstärnman beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsärer.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen roligt god revisionssecl i Sverige. ‘s’srr ansvar
enligt denna beskrivs narniare i avsnittet “Resisorns ansvar”. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sserige
och hari iivrigt fullgjort vArt vrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser art de revisionsbevis vi har bslsämtat är tillräckliga och
ändamAlsenliga som grund för v5rt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Der är styrelsen och serkstallande direktören som ansvarar för
förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorns ansvar
Värt mäl beträffande revisionen av förvaltningen, och darnied vart
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för an med
en rimlig grad av säkerhet kuisna bedöma om nägon srvrelsrledansot
eller serksrällande direktören i nAgot väsentligt avseende företagit
någon ätgärd eller gjort sig skyldig till nägon försummelse sons kan
föranleda ersättningssksldiglser mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en rrvisiois som otförs enligt gorl revisionssed i Sverige alltid kriissnser
att upptäcka ätgärrler eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskvldiglset mist förennsgen.

Sons en del av en revision enligt god revissonssed i Sverige anvander vi
professioisellt omdöme rseh har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vdka rillkommande
granskningsärgärder som utförs baseras pä vär professionella
bedömning med orgängsponkr i ösk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokoserar granskningen pä sädana åtgärder, omräden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
gär igenom och prövat fattade beslut, beslotsonderlag, vidragna
åtgärder och andra förhållanden som år relevanta för värt uttalande
om ansvarsfrihet.

Stockholm öns

Grant Thornton Ssseden AB

Marcus Jonasén
Aukroriserad revisor
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