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Årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2014
Svenskt Näringsliv
Org.nr 802000-1858

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Svenskt
Näringsliv, org. nr 802000-1858, får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2014.
Allmänt om verksamheten

Svenskt Näringsliv är en sammanslutning för i
Sverige verksamma företag och organisationer av
företag. Föreningen har till ändamål att främja
företagens gemensamma intressen. I detta syfte ska
föreningen särskilt verka för en fri företagsamhet
och en väl fungerande marknadsekonomi samt för
en allmän intressegemenskap om företagsamhetens
avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd. Svenskt Näringsliv arbetar uthålligt för att
förverkliga de mål som en växande företagarrörelse
över hela landet formulerar. Svenskt Näringslivs
vision är Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till
ökat välstånd.
Föreningen ska vidare verka för gynnsamma förutsättningar – lokalt, nationellt och internationellt
– för att etablera, äga, driva och utveckla företag.
Föreningen svarar för att samverkan uppnås i för
föreningens medlemsorganisationer och medlemsföretag gemensamma frågor samt lämnar medlemsföretag stadgeenlig ersättning för skada vid
arbetskonflikt.
Verksamheten i koncernen bedrivs huvudsakligen
i moderföretaget, den ideella föreningen Svenskt
Näringsliv, och de helägda koncernbolagen Svenskt
Näringsliv Service AB, Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB samt Näringslivets Hus
i Stockholm HB. En fullständig förteckning över
i koncernen ingående företag finns i not 29.
Svenskt Näringsliv Service AB lämnar service
till medlemsorganisationer och medlemsföretag.
Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB
har till uppgift att stödja och verka för att arbetsgivarna följer de regler och föreskrifter som gäller
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vid tecknande av kollektivavtalsgrundade försäkringar. Näringslivets Hus i Stockholm HB äger
och förvaltar fastigheten Havsfrun 32, Stockholm,
Näringslivets Hus.
Svenskt Näringsliv har sitt huvudkontor i Näringslivets Hus, Stockholm. Därutöver har Svenskt
Näringsliv haft 20 regionkontor i Sverige och ett
representationskontor i Bryssel under verksam
hetsåret.
Medlemsorganisationer och medlemsföretag
Föreningen har 49 medlemsorganisationer, såväl
arbetsgivar- som branschorganisationer med cirka
60 000 medlemsföretag som sammantaget har
drygt 1,7 miljoner arbetstagare.
Insatser för att främja föreningens ändamål

Föreningen Svenskt Näringslivs ändamål är att
främja företagens gemensamma intressen. Detta
har under räkenskapsåret 2014 skett genom bland
annat följande insatser.
Ett viktigt medel för att öka förståelsen för företagens villkor och betydelse är att skapa långsiktiga relationer mellan politiker och företagare. Ett
nationellt framtidsmöte hölls i Stockholm under
två dagar i mitten av maj med 320 företagare och
50 politiker. Under året genomfördes även 24 regio
nala framtidsmöten med företagare och politiker
runt om i hela landet. Sammanlagt deltog fler än
1 200 företagare och 700 politiker i samtal om
företagande och företagsklimat.
Föreningens långsiktiga arbete för ett gott företagsklimat i hela Sverige fortsatte under räkenskapsåret. Den årliga undersökningen av alla de 290
kommunernas företagsklimat fick även 2014 stor
uppmärksamhet, inte minst den årliga kommunrankingen som ledde till cirka 900 nyhetsinslag och
debattartiklar i media. Undersökningsresultaten,
med bland annat svar från totalt 31 000 företagare,
används flitigt av politiker från olika partier. Vid en
inspirationsdag om företagsklimat deltog 160 politiker och tjänstemän från 90 kommuner.

Svenskt Näringsliv genomförde dessutom 500 företagsklimatdialoger runt om i landet med företagare,
kommunpolitiker och kommuntjänstemän. Landets
samtliga kommunfullmäktigeledamöter fick i slutet
av året en handbok med tips för ett bättre lokalt
företagsklimat.
En annan långsiktig satsning som fortsatt med oförminskad styrka även under 2014 är det uppskattade
utbildningsmaterial som distribueras till skolor runt
om i landet. Här märks inte minst ett nytt studiematerial om marknadsekonomi för gymnasieskolan,
Stödet till Ung Företagsamhet, som utbildar ungdomar i företagande, fortsatte under 2014.
Ekonomifakta berättade om det ekonomiska
kretsloppet för 9 000 gymnasieelever under före
läsningsturné ”Det har blivit bättre”. Webbplatsen
ekonomifakta.se hade under 2014 1,7 miljoner
unika besökare, en ökning med 28 procent jämfört
med 2013.
Det långsiktiga folkbildningsinitiativet Sverige tar
matchen, som startade 2012, fortsatte under räkenskapsåret. Syftet är att visa hur konkurrenskraftiga
företag skapar jobb och tryggar välfärd. Initiativet
drivs tillsammans med Svenskt Näringslivs medlemsföretag och enskilda företag. Ungefär 1 200
företag deltog under 2014.
Under 2014 genomfördes för tredje året i rad i varje
län en tävling om länets mest företagsamma människa. Tävlingen vänder sig till allmänheten och
sprider på ett pedagogiskt sätt insikt om att före
tagare och företagsamma människor är de enda riktiga jobbskaparna. 1 800 personer nominerades och
42 300 röstade.
Samverkan inom arbetsgivarsfären har utvecklats
och stärkts inför avtalsförhandlingarna 2016. På
lagstiftningsområdet har föreningen nått framgång
genom att hålla emot försämringar och regleringar
på EU-nivå kring visstid och bemanning. Under
konflikten mellan Byggindustrierna och Byggnads
genomförde Svenskt Näringsliv omfattande opinions
bildningsaktiviteter. Omställningsförhandlingarna
med PTK rönte ingen framgång under 2014, men
är inte avslutade. Svenskt Näringsliv argumenterade framgångsrikt mot förslaget om försämringar
i flytträtten för tjänstepensioner.
Med kampanjen Välkomnande Sverige tog Svenskt
Näringsliv tydligt ställning för öppenhet och mot
de krafter som vill stänga gränser och öka protek-

tionismen. Kampanjen omfattade inte bara annonsering, både i tidningar och på webbplatser, utan
också en aktiv närvaro i sociala medier där den
blev en av Svenskt Näringslivs mest framgångsrika.
Under 2014 ökade trycket mot företag inom välfärden, både i media och i form av politiska förslag med det uttalade målet att kraftigt begränsa
företagens möjligheter att verka. Bland annat presenterade eller aviserade den nya regeringen flera
friskolefientliga förslag, liksom förslag om avskaffande av obligatorisk valfrihet i primärvården.
I praktiken innebär detta allvarliga och illavarslande ingrepp i äganderätt och näringsfrihet. För
att motverka denna negativa utveckling ökade
Svenskt Näringsliv sina egna insatser, liksom stödet
till berörda medlemsorganisationer. Föreningen har
genomfört omfattande kommunikationsinsatser för
att visa på nyttan av privat företagande för ökad
kvalitet, mångfald och valfrihet inom välfärden.
Svenskt Näringslivs regelbundna opinionsundersökningar av medborgarnas inställning till vinster i välfärden tyder på en att den blivit något mer positiv,
men en majoritet är fortfarande skeptisk.
På skatteområdet har ett uthålligt lobby- och opinionsarbete bedrivits för att skattedebatten ska
inriktas på skatternas betydelse för företagens
investeringar och konkurrenskraft samt att detta
ska få avtryck i skattepolitiken. Svenskt Näringsliv
har visat på möjligheter till förenklingar och förbättringar vilket lett till att vissa sådana har
kommit till stånd.
Svenskt Näringsliv har verkat för att förhindra
förslag om avveckling av svensk kärnkraft. Något
sådant förslag har inte presenterats. Det råder fortsatt en stor och skadlig oklarhet kring Sveriges
framtida energiförsörjning. Den nya regeringen har
aviserat höjd effektskatt för kärnkraften. De framtida förutsättningarna för kärnkraft och energimarknad är mycket osäkra.
Sveriges konkurrenskraft är även beroende av en
väl fungerande infrastruktur. Svenskt Näringsliv
har visat att Sverige under lång tid investerat för
lite och att en infrastrukturskuld har byggts upp.
Både begreppet och den bakomliggande analysen
har fått fäste i den politiska debatten. Det finns nu
en samsyn i riksdagen om behovet av ökade investeringar. Samtidigt skapar den nya regeringens
utspel om kilometerskatt och frågetecknen kring
Bromma flygplats framtid en betydande osäkerhet
om framtiden.
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Innovationspolitiken fortsätter att stå högt på den
politiska agendan. De viktiga forskningsfrågorna har
inte varit i fokus i samma utsträckning. Näringslivets
forskningsberedning, som Svenskt Näringsliv tog
initiativ till, fick stor uppmärksamhet i debatten för
sina slutsatser som bland annat visade på Sveriges
och svenska företags utsatthet i den allt mer globala
ekonomin.
Projektet Reformagendan, som visade på konkreta
och genomförbara reformer för stärkt konkurrenskraft, avslutades under 2014 med ett stort seminarium.
På den internationella arenan fortsatte förhandlingarna om frihandelsavtal mellan EU och USA,
förhandlingar som Svenskt Näringsliv spelade
en avgörande roll för att få till stånd. Behovet av
fakta och information är stort och föreningen har
ökat sitt opinions- och informationsarbete i denna
fråga, bland annat genom att ta initiativ till en pan-
europeisk kampanj med webbplatsen www.arc.trade.
Omvärldens syn på Svenskt Näringsliv har förbättrats något jämfört med föregående år. Fler människor
känner till och är positiva till Svenskt Näringsliv än
till de fackliga organisationerna. Såväl föreningens
webbplats som ekonomifakta.se får allt fler besökare.
Utveckling av företagets verksamhet, resultat
och ställning

Från och med 2014-01-01 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3). Nyckeltalen för år 2013 har räknats om medan tidigare år beräknats enligt tidigare
redovisningsprinciper.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Carola Lemne tillträdde i maj 2014 som ny VD i
Svenskt Näringsliv, efter det att Urban Bäckström
valt att sluta efter 9 år.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer

Under 2014 lades flera politiska förslag som av
medlemmarna bedömdes vara företagsfientliga.
Det gällde inte minst ifrågasättandet av vinster i
välfärden och det fria vårdvalet, ungdomsskatt på
unga jobb m.fl. samt rent allmänt tendensen till
ifrågasättande av öppenhet, tillväxt och marknadsekonomi som basen för vårt fortsatta välstånd.
Denna osäkerhet väntas inte minska framöver
vilket tydligt visar på behovet av en stark företagarröst i samhällsdebatten. Grunden för detta
ligger hos Svenskt Näringslivs medlemsföretag som
under de senaste åren minskat något i antal. Sam
tidigt ökar föreningens intäkter som relaterar till
de anställdas lönesumma vilket talar för en konsolidering av företag inom vissa branscher. Icke desto
mindre är det viktigt med en bred företagarrörelse
och att Svenskt Näringsliv även i fortsättningen kan
samla så många företag och företagsamma män
niskor som möjligt. Det kan konstateras att antalet
medlemsföretag under det kommande räkenskapsåret beräknas öka med cirka 1400 företag i och
med att Svenskt Näringsliv från och med årsskiftet
2014/2015 välkomnar en ny organisation, Måleriföretagen i Sverige, som medlem i föreningen.
Användning av finansiella instrument
Förvaltningen av Svenskt Näringslivs placeringstillgångar hanteras under VD av Svenskt Näringslivs
kapitalförvaltning. Placeringsutskottet utgör kapitalförvaltningens granskande och rådgivande organ.

Koncernen
BELOPP I KKR
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2014

2013

2012

2011

2010

693 914

684 698

701 076

661 323

653 213

-180 808

-387 204

-298 829

-196 383

-732 668

507 504

310 101

152 189

135 659

-178 649

13 793 538

13 577 689

12 965 554

12 665 349

11 731 083

Moderföretaget
BELOPP I KKR
Nettoomsättning, totalt
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
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2014

2013

2012

2011

2010

302 327

302 179

294 945

268 391

290 327

-208 121

-408 705

-326 819

-220 735

-767 145

479 940

288 271

124 365

113 720

-208 568

13 479 711

13 304 725

12 701 166

12 393 362

11 508 204

Kapitalförvaltningen förvaltar även medel för flertalet av medlemsorganisationerna.
Marknadsvärdet på koncernen Svenskt Näringslivs
egna placeringstillgångar inklusive fastigheter uppgick 2014-12-31 till 14 767 Mkr (13 756 Mkr).
Totalavkastningen på placeringstillgångarna under
2014 uppgick till 10,4 procent (16,4 procent)
exklusive fastigheter och till 10,5 procent (15,4
procent) inklusive fastigheter.
Mål för kapitalförvaltningen
Målet för kapitalförvaltningen är att uppnå högsta
möjliga avkastning på sikt, med beaktande av
risklimiter, likviditetskrav och skattesituation.
Finansiell riskhantering

Risker i verksamheten
Likviditetsrisk avser risken att ett finansiellt instrument inte kan avyttras eller kan avyttras till ett
väsentligt reducerat pris.
Kassaflödesrisk avser risken att framtida kassaflöden kan variera i storlek.
Marknadsrisk avser risken för att marknadsvärdet
ändras till följd av förändringar i räntor, aktiekurser och valutakurser.
Valutarisk avser risken att värdet på tillgångar i
utländsk valuta förändras vid rörelser i växelkurser.
Valutarisken mäts som valutaexponering.
Aktiekursrisk avser risken för att marknadsvärdet
på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska, bolagsspecifika eller andra faktorer.
Ränterisk avser risken att marknadsvärdet på
ränterelaterade finansiella instrument sjunker när
marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk ökar
med åtagandets löptid.
Riskhantering
Finansiella risker kontrolleras genom löpande uppföljning av uppsatta risklimiter samt en genom
gripande riskanalys två gånger per år.
Finansiella risker hanteras genom diversifiering och
matchning. Genom att investera i flera olika värdepapper och tillgångsslag på flera olika marknader
minskar variationen och riskerna i avkastningen.

Marknadsriskerna i verksamheten hanteras med
limiter och genom kontinuerliga känslighets
analyser i syfte att uppskatta storleken av en
eventuell förlust.
Valutarisken hanteras genom begränsning och uppföljning av den totala valutaexponeringen samt
exponering mot varje enskild valuta. Valutarisken
hanteras genom köp och försäljning av valuta
terminer.
Likviditetsrisk hanteras genom begränsning och
uppföljning av tillåtna finansiella instrument och
marknader.
Organisation och rapportering av riskkontroll
Besluten om det samlade risktagandet tas av
styrelsen. Beredning av styrelsens beslut och rekommendationer görs av styrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet har utsett inom sig ett placeringsutskott,
med VD som ordförande, med uppgift att följa
kapitalplaceringsverksamheten.
Kapitalförvaltningen rapporterar löpande till VD
och placeringsutskottet. Styrelsen får en rapport
över placeringstillgångarnas utveckling till varje
styrelsemöte.
Icke-finansiella upplysningar

Styrelsens sammansättning och arbete
Ordinarie stämma har utsett en valberedning med
uppgift att föreslå stämman i stadgarna föreskrivna
högst 12 stämmovalda styrelseledamöter. Övriga
ledamöter och suppleanter i styrelsen utses av före
ningens medlemsorganisationer. Verkställande
direktören ingår stadgeenligt i styrelsen.
Styrelsen i Svenskt Näringsliv utgörs i januari 2015
av 64 ordinarie ledamöter inklusive VD samt 19
suppleanter. Ordinarie stämma har utsett 12 av
ledamöterna. Medlemsorganisationerna har utsett
51 av ledamöterna och samtliga suppleanter.
Ordförande i föreningen är sedan ordinarie
stämman i maj 2013 Jens Spendrup. Styrelsen har
under året haft fem ordinarie sammanträden.
Styrelsen har inom sig utsett ett Arbetsutskott för
beredning av styrelsesammanträdena och för beslut
i ärenden av brådskande natur och ärenden som styrelsen särskilt delegerat till arbetsutskottet. I arbetsutskottet ingår styrelsens ordförande, verkställande
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direktören och högst 12 ytterligare styrelseleda
möter. Arbetsutskottet har haft fyra ordinarie
sammanträden och ett extra sammanträde.
Arbetsutskottet har inom sig utsett tre kommittéer
eller utskott: Ersättningskommittén med uppgift
att bland annat bereda beslut om löner och övriga
förmåner till föreningens verkställande ledning,
Placeringsutskottet med särskild uppgift att följa
föreningens kapitalförvaltning samt Samverkansutskottet som ska behandla samverkansärenden i
arbetsgivarfrågor.
Styrelsen har även inom sig utsett en Nomineringskommitté som beslutar i ärenden om Svenskt
Näringslivs representation i strategiskt viktiga
externa organ, som t ex styrelserna för de olika
av Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer
gemensamt ägda försäkringsbolagen.
Vid sammanträdet i september 2014 fastställde styrelsen en arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen finns också intaget bland annat instruktion
för Svenskt Näringslivs SME-kommitté och riktlinjer för Svenskt Näringslivs kapitalförvaltning.
Den särskilda SME-kommittén har till uppgift att
stödja och vägleda föreningen i arbetet för de små
och medelstora företagen. Kommittén ska initiera
och yttra sig till Svenskt Näringslivs beslutande
organ i frågor av särskild vikt för SME-företag.
SME-kommittén ska aktivt delta i debatt och kunskapsspridning rörande små och medelstora företags villkor i Sverige.

Medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv utser
ledamöter i SME-kommittén. Kommittén utser dessutom själv tio ledamöter. Ordförande är sedan april
2012 Anna-Lena Bohm. SME-kommittén har haft
fyra sammanträden under året.
Forum för löpande samverkan mellan medlems
organisationerna i näringspolitiska frågor och
arbetsgivarfrågor är VD-konferensen. I VD-konferensen deltar de verkställande direktörerna för
medlemsorganisationerna och tjänstemän inom
Svenskt Näringsliv. VD-konferensen har under
året haft 10 sammanträden. Under året togs också
ett nytt grepp kring samverkan mellan respektive
styrelseordförande och VD i Svenskt Näringslivs
och medlemsorganisationerna i syfte att få ett tydligt avstamp inför framtiden.
Under 2014 har en ny likabehandlings- och jämställdhetsplan färdigställts. Ett arbete med lönekartläggning har också företagits under året i syfte att
bland annat identifiera osakliga löneskillnader
Svenskt Näringsliv rankades av ekonomer, som
nummer 17 i listan över attraktiva arbetsgivare och
blev dessutom rankad som en av årets raketer bland
studenter i årets Karriärbarometer. Rankingen tas
fram av företaget Universum.

Disposition av vinstmedel
BELOPP I KKR

MODERFÖRETAGET

TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE MEDEL
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Enligt föreningens stadgar skall årets resultat tillföras försäkringsfonden. Försäkringsfonden utgörs
av föreningens egna kapital.
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9 342 258
268 099
9 610 357

Resultatet av koncernens och Svenskt Näringslivs
verksamhet 2014 samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av resultat- och balans
räkningar på följande sidor.

Koncernresultaträkning

BELOPP I KKR

NOT

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

2

693 914

684 698

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

1 020

542

694 934

685 240

RÖRELSENS KOSTNADER
3,4,5

-580 369

-780 198

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

6

-280 322

-267 788

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7

-14 993

-24 406

Övriga rörelsekostnader

-58

-52

Summa rörelsens kostnader

-875 742

-1 072 444

Rörelseresultat

-180 808

-387 204

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter från långfristiga fordringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

2 573

1 866

738 666

752 875

-52 927

-57 436

Summa resultat från finansiella poster

688 312

697 305

Resultat efter finansiella poster

507 504

310 101

-161 283

-158 688

346 221

151 413

Skatt på årets resultat

Årets resultat
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Koncernbalansräkning

BELOPP I KKR

Tillgångar
Anläggningstillgångar
NOT

2014-12-31

2013-12-31

Balanserade utgifter för dataprogram

11

0

1 778

Varumärken

12

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

1 778

159 827

163 103

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark

13

Inventarier, verktyg och installationer

14

Summa materiella anläggningstillgångar

19 068

18 135

178 895

181 238

5 600

5 600

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i intresseföretag

15

Andra långfristiga värdepappersinnehav

16

50

50

Uppskjuten skattefordran

17

8 204

7 983

Andra långfristiga fordringar

18

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

63 188

70 942

77 042

84 575

255 937

267 591

40 086

46 730

Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

10 503

107 319

110 650

166 947

167 883

12 436 928

12 692 750

933 726

449 465

Summa omsättningstillgångar

13 537 601

13 310 098

Summa tillgångar

13 793 538

13 577 689

Summa kortfristiga fordringar

KORTFRISTIGA PLACERINGAR

KASSA OCH BANK

8

4 498
15 044
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Koncernbalansräkning

BELOPP I KKR

Eget kapital och skulder
NOT
EGET KAPITAL

2014-12-31

2013-12-31

10 513 447

10 167 227

21

Annat eget kapital inklusive årets resultat

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

22

116 524

127 957

Uppskjuten skatteskuld

24

196 496

179 837

313 020

307 794

6 751

5 101

Summa avsättningar

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder till kreditinstitut

23

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder

78 734

63 350

Skatteskulder

37 025

32 326

2 784 607

2 919 571

Övriga kortfristiga skulder

25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

59 954

82 320

2 960 320

3 097 567

13 793 538

13 577 689

63 188

70 942

Pensionsåtagande

9 048

10 085

Garantiåtagande

3 253

3 050

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
STÄLLDA SÄKERHETER
Pantförskrivna kapitalförsäkringar

ANSVARSFÖRBINDELSER

27
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Kassaflödesanalys för koncernen

BELOPP I KKR

NOT

2014

2013

507 504

310 101

642

-52 579

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

31

508 146

257 522

Betald skatt

-144 644

-129 946

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

363 502

127 576

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
5 433

-3 680

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-141 162

431 896

Kassaflöde från den löpande verksamheten

227 773

555 792

-5 598

-1 008

155

227

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillångar
Avyttring av materiella anläggningstillångar

7 754

4 020

Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga placeringar

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

254 177

-311 558

Kassaflöde från investeringsverksamheten

256 488

-308 319

-

-

Årets kassaflöde

484 261

247 473

Likvida medel vid årets början

449 465

201 992

Likvida medel vid årets slut

933 726

449 465

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10
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Moderföretagets resultaträkning

BELOPP I KKR

NOT

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Medlemsavgifter

2

289 506

291 003

Nettoomsättning

2

12 821

11 176

141

67

302 468

302 246

RÖRELSEINTÄKTER

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3,4,5

-330 759

-542 475

6

-179 782

-168 461

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-20

-

Övriga rörelsekostnader

-28

-15

Summa rörelsens kostnader

-510 589

-710 951

Rörelseresultat

-208 121

-408 705

1 948

1 395

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter från långfristiga fordringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

738 915

753 438

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

-52 802

-57 857

Summa resultat från finansiella poster

688 061

696 976

Resultat efter finansiella poster

479 940

288 271

-75 000

5 000

404 940

293 271

-136 841

-153 791

268 099

139 480

Bokslutsdispositioner

28

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

10
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Moderföretagets balansräkning

BELOPP I KKR

Tillgångar
Anläggningstillgångar
NOT

2014-12-31

2013-12-31

14

1 203

786

Andelar i koncernföretag

29

300

300

Fordringar hos koncernföretag

30

-

10 000

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i intresseföretag

15

5 600

5 600

Uppskjuten skattefordran

17

535

507

Andra långfristiga fordringar

18

46 799

54 070

Summa finansiella anläggningstillgångar

53 234

70 477

Summa anläggningstillgångar

54 437

71 263

-

17

12 434

22 734

Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar

2 900

4 110

71 840

86 591

87 174

113 452

12 436 928

12 692 750

901 172

427 260

Summa omsättningstillgångar

13 425 274

13 233 462

Summa tillgångar

13 479 711

13 304 725

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Summa kortfristiga fordringar

KORTFRISTIGA PLACERINGAR

KASSA OCH BANK

12
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Moderföretagets balansräkning

BELOPP I KKR

Eget kapital och skulder
NOT
EGET KAPITAL

2014-12-31

2013-12-31

9 342 258

9 202 778

21

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

268 099

139 480

9 610 357

9 342 258

32

886 000

811 000

22

87 666

98 257

3 802

1 994

Skulder till koncernföretag

99 633

114 250

Skatteskulder

34 246

38 268

2 735 023

2 858 887

Summa eget kapital

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfonder

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

22 984

39 811

2 895 688

3 053 210

13 479 711

13 304 725

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
STÄLLDA SÄKERHETER
Pantförskrivna kapitalförsäkringar

46 799

54 070

Pensionsåtagande

6 090

6 778

Garantiåtagande

3 253

3 050

ANSVARSFÖRBINDELSER

27
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Kassaflödesanalys för moderföretaget

BELOPP I KKR

NOT

2014

2013

479 940

288 271

-8 925

-73 741

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

31

471 015

214 530

Betald skatt

-140 892

-119 799

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

330 123

94 731

36 278

11 502

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-153 499

451 355

Kassaflöde från den löpande verksamheten

212 902

557 588

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillångar
Avyttring av materiella anläggningstillångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

-437

-

-

7

7 270

3 603

Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga placeringar

254 177

-311 558

Kassaflöde från investeringsverksamheten

261 010

-307 948

-

-

473 912

249 640

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

14

Likvida medel vid årets början

427 260

177 620

Likvida medel vid årets slut

901 172

427 260
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Noter

BELOPP I KKR OM INGET ANNAT ANGES.

Koncernen

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Uppskattningar och bedömningar
Inga väsentliga uppskattningar och bedömningar
har funnits under året.

Allmänna redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsoch koncernredovisningarna med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och
BFNAR 2012:1 (K3).
Byte av redovisningsprincip
Från och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen och moderföretaget BFNAR 2012:1.
Införandet av det allmänna rådet har inneburit
ett byte av redovisningsprinciper. Övergången har
gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel
35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen
för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter.
Effekterna av övergången visas i not 33.
Påverkan i samband med övergång till K3
I samband med övergången till K3 har
– komponentsavskrivning,
– kapitalförsäkringar/avsättningar för
pensionsförpliktelser samt
– finansiella leasingavtal
anpassats enligt nya principer.
Mer utförlig presentation av förändringarna som
detta medfört per 2013-12-31 framgår av not 33.
I samband med övergång till redovisning av finansiella leasingavtal har koncernen valt att tillämpa
retroaktiv omräkning. Påverkan på ingångsbalansräkningen framgår av not 21.
Nyckeltalen för 2013 har räknats om i flerårsjämförelsen medan nyckeltalen för tidigare år inte
har räknats om med anledning av övergången till
BFNAR 2012:1.

Koncernredovisning
Föreningen Svenskt Näringsliv upprättar koncernredovisning. Företag, där föreningen innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag,
där föreningen genom avtal har ett bestämmande
inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen.
Uppgifter om koncernföretag finns i noten om
finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen
inkluderas i koncernredovisningen från och med
den dag då det bestämmande inflytandet överförs
till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då
det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis
till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av
mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och
anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritets
intresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras
i sin helhet.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk
valuta värderas till balansdagens avistakurs.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt
transaktionsdagens avistakurs.
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Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras företaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Medlems- och serviceintäkter
Medlems- och serviceavgifterna har intäktsförts
linjärt under den period som medlems- och service
avgifterna avser.
Hyresintäkter
Hyresintäkter har intäktsförts linjärt under den
period som hyresintäkterna avser.

Operationell leasing
När företaget är leasetagare
Leasingavtal där ekonomiska fördelar och risker
som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som
operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal
redovisas som kostnad.
När företaget är leasegivare
Leasingavtal där ekonomiska fördelar och risker
som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som
operationell leasing.
Ersättningar till anställda

Försäljning av tjänster
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas
inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs
och material levereras eller förbrukas.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.
Utdelningar
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är säkerställd.
Leasing

Finansiell leasing
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag
inom koncernen klassificeras i koncernredovisningen
som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal
medför att rättigheter och skyldigheter redovisas
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde.
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den
bedömda nyttjandeperioden.
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ÅRSREDOVISNING SVENSKT NÄRINGSLIV

Pensionsförpliktelser
Huvuddelen av pensionsförpliktelserna täcks
genom att försäkringar tecknats hos försäkrings
företag.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda
avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och koncernen har inte längre någon
förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter
avslutad anställning är beroende av de avgifter som
har betalts och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna för avgiftsbestämda planer
redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas
som skuld.
Vid förmånsbestämda planer har koncernen en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Koncernen
bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk),
dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag. Koncernen har valt att
tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR
2012:1.
Merparten av de tecknade premierna utgörs av
kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarnas värde
har pantförskrivits till respektive pensionsberättigad. Värdet på kapitalförsäkringen täcker vid
varje tidpunkt åtagandet för pension. Värdet på
kapitalförsäkringen redovisas till anskaffningsvärde
som finansiell anläggningstillgång och motsvarande
värde redovisas som avsättning för pensioner.

Bokföring sker endast när nytt kapital tillförs
kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen görs. Uttag från kapitalförsäkringen
minskar det redovisade värdet på kapitalförsäkringen (vid tidpunkten för uttaget) endast i den
mån uttaget inte täcks av orealiserade värdeförändringar i kapitalförsäkringen. En nedskrivning görs
när värdet av utgående försäkringskapital understiger bokfört värde.
Vid den tidpunkt då bolaget kommer att betala
pensionen uppkommer skyldighet att betala särskild löneskatt. Denna löneskatt har redovisats
som avsättning.
I avsättningar ingår även pensionsförpliktelser som
inte täcks av tecknad försäkring hos försäkrings
företag. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet
av framtida förpliktelser och beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärde samt tillhörande
särskild löneskatt redovisas som avsättning i
balansräkningen.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser
och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när
det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten
skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten
är hänförlig till en händelse eller transaktion som
redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget
är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång
läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de
framtida ekonomiska fördelarna som överstiger
den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter
kostnadsförs när de uppkommer.
Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden och redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Nyttjandeperiod
Balanserade utgifter för datorprogram

5 år

Varumärken

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar
i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod. På byggnader til�lämpas komponentavskrivning vilket innebär att
komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger
till grund för avskrivningen.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Beräknade nyttjandeperioder
Byggnader
Stomme

75 år

Fasad samt tak

50 år

Installationer

30 år

Installationer teknik

20 år

Inre ytskikt samt
hyresgästanpassningar

15 år

Datorer

3 år

Bilar

5 år

Inventarier

7 år

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns,
beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andelar i koncernföretag,
långfristiga värdepapper, kundfordringar, övriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och övriga kortfristiga skulder.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag
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för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta
som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Kortfristiga placeringar
I posten kortfristiga placeringar ingår aktier, fondandelar, räntebärande värdepapper samt andra
onoterade innehav.
För aktier och fondandelar som handlas på en aktiv
marknad tillämpas en portföljsyn vilket innebär
att vid prövning av lägsta värdets princip avräknas
orealiserade förluster mot orealiserade vinster.
Räntebärande värdepapper består av obligationer,
statsskuldväxlar och certifikat vilka värderas till
upplupet anskaffningsvärde. Vid prövning av lägsta
värdets princip tillämpas en portföljsyn vilket
innebär att orealiserade förluster avräknas mot
orealiserade vinster.
Onoterade innehav som inte handlas på en aktiv
marknad värderas i enlighet med lägsta värdets
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och
marknadsvärde, post-för-post.
Andelar i koncernföretag och andra långfristiga
värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier och andelar
i koncernföretag och andra värdepappersinnehav.
Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående
i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna
till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. Räntebärande tillgångar
redovisas i efterföljande redovisning till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv
räntemetoden, minskat med eventuell reservering
för värdeminskning.
Låneskulder, leverantörsskulder och övriga
kortfristiga skulder
Låneskulder, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde
efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig
det redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras

mellanskillnaden som räntekostnad över lånets
löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten
det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balans
räkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger
samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske
eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse och det är sannolikt att
ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella
leasingavtal.
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal,
inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll,
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden,
om ej annat upplyses om i not avseende leasing.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas
som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp
i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det
finns:
– En möjlig förpliktelse som härrör till följd av
inträffade händelser och vars förekomst endast
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra
framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade
händelser, men som inte redovisas som skuld
eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Kassaflöde
Kassaflöden redovisas enligt den indirekta
metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- och
utbetalningar.
Moderföretagets redovisnings- och
värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper til�lämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom
i de fall som anges nedan.
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Not 2 Medlemsavgifter, serviceavgifter och nettoomsättning
KONCERNEN
NETTOOMSÄTTNINGEN FÖRDELAR SIG ENLIGT FÖLJANDE:

MODERFÖRETAGET

2014

2013

2014

2013

Medlemsavgifter

289 506

291 003

289 506

291 003

Serviceavgifter

243 221

231 899

-

-

Hyresintäkter lokaler

38 021

37 609

-

-

Hyresintäkter garage

7 387

7 286

-

-

Övriga tjänster/övrig försäljning

47 702

54 043

-

-

Förvaltningstjänster

12 770

11 143

12 770

11 143

Vidarefakturerade kostnader

55 307

51 715

51

33

693 914

684 698

302 327

302 179

Summa

Av de sammanlagda avgifterna utgör 54 (56) procent medlemsavgifter till föreningen och 46 (44)
procent serviceavgift till Svenskt Näringsliv Service
AB. Lägsta sammanlagda medlems- och service
avgift är 500 kr.
Avgiften för enskilda företag och företag som ingår
i koncerner med högst 249 anställda beräknas som
0,09 procent av lönesumman minskad med ett
grundavdrag på 500 kkr.

Avgiften för enskilda företag med fler än 249
anställda och för företag som ingår i koncerner med
fler än 249 anställda beräknas som 0,07 procent på
summan av lönesumman och rörelseresultatet efter
avskrivningar eller motsvarande. Rörelseresultatet
efter avskrivningar begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat
medräknas.
På slutsumman utgår därefter en generell rabatt på
tio (tio) procent av ordinarie avgiftsunderlag för 2014
(2013) enligt stämmobeslut.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
KONCERNEN
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

2014

2013

2014

2013

Revisionsuppdraget

750

774

487

507

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

125

233

55

124

Övriga tjänster

688

382

411

231

1 563

1 389

953

862

Summa
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Not 4 Leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare
KONCERNEN
FRAMTIDA MINIMILEASEAVGIFTER AVSEENDE EJ UPPSÄGNINGSBARA
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL:

MODERFÖRETAGET

2014

2013

2014

2013

Ska betalas inom ett år

42 417

48 072

16 662

21 017

Ska betalas mellan ett och fem år

55 781

66 291

15 507

24 682

Ska betalas senare än fem år
Summa
Räkenskapsårets bokförda leasingavgifter

Koncernen
De operationella leasingavtalen för koncernen
består främst av lokalhyror, datorer samt video
utrustning. Leasingavtal som klassificerats som
finansiella leasingavtal utgörs av billeasing, vilka
ingår i balansräkningen och redovisas som inventarier (not 14), långfristiga skulder (not 23) samt
övriga kortfristiga skulder (not 25).

11 750

-

2 771

-

109 948

114 363

34 940

45 699

48 883

47 692

20 638

20 169

Moderföretaget
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal,
såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. De operationella leasingavtalen
för moderföretaget består främst av lokalhyror, bil
leasing, datorer samt videoutrustning.

Leasingavtal där företaget är leasegivare
KONCERNEN
FRAMTIDA MINIMILEASEAVGIFTER AVSEENDE EJ UPPSÄGNINGSBARA
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL:

MODERFÖRETAGET

2014

2013

2014

2013

Inom ett år

60 255

70 406

-

-

Mellan ett och fem år

32 052

73 451

-

-

6 998

-

-

-

Summa

99 305

143 857

-

-

Leasingavgifter som ingår i räkenskapsårets resultat

75 480

76 248

-

-

Senare än fem år

Koncernen
Koncernens operationella leasingintäkter består av
intäkter från uthyrning av lokaler.
Hyresavtal gällande lokaler avseende dotterbolaget
Näringslivets Hus i Stockholm HB har en löptid på

36 månader och har beräknats enligt gällande avtal
tecknade före utgången av 2013. Hyresavtal avseende garagehyror löper tillsvidare, med tre månaders uppsägningstid. Dessa avtal har tagits upp med
tre månader. Samtliga hyresavtal har upptagits med
nominella belopp.
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Not 5 Övriga externa kostnader
KONCERNEN
2014

2013

2014

2013

Utgifter för varor och tjänster

-65 526

-61 665

-6 557

-6 959

Lokal- och fastighetskostnader

-23 409

-23 293

-17 705

-17 138

Drifts- och underhållskostnader

-20 513

-22 957

-8 837

-9 452

Tjänster och konsultarvoden

-221 383

-239 914

-129 854

-142 156

Informations-, konferens- och resekostnader

-168 438

-310 425

-99 893

-257 426

Konfliktmedel
Övrigt
Summa

Drifts- och underhållskostnaderna har minskats med 4 790 (4 290) kkr i koncernen avseende
omföring av kostnader för operationell leasing.

22

MODERFÖRETAGET

ÅRSREDOVISNING SVENSKT NÄRINGSLIV

-4 658

-41 953

-4 658

-41 953

-76 442

-79 991

-63 255

-67 391

-580 369

-780 198

-330 759

-542 475

I 2013 års ”informations-, konferens- och resekostnader” ingår en donation om 190 miljoner kr till
Stiftelsen Fritt Näringsliv (gäller både koncernen
och moderföretaget).

Not 6 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
MEDELANTALET ANSTÄLLDA

KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2014

2013

2014

2013

118

119

68

68

Bryssel

3

4

3

4

Stockholm, huvudkontor
REGIONKONTOR

Falun

3

2

-

-

Gotland

-

-

-

-

Gävle

2

2

2

2

Göteborg

8

6

4

3

Halmstad

1

1

1

1

Jönköping

2

3

1

2

Kalmar

1

1

-

-

Karlshamn

1

1

1

1

Karlstad

1

1

-

-

Linköping

4

3

3

2

Luleå

2

1

2

1

Malmö

8

7

4

4

Stockholm

5

5

-

-

Sundsvall

2

2

1

1

Umeå/Skellefteå

2

2

-

-

Uppsala

2

1

-

-

Västerås

2

2

1

1

Växjö

3

2

1

1

Örebro

3

3

2

2

Östersund
Totalt
Varav män i %

1

-

1

-

174

168

95

93

47

49

47

48

Verksamheten har bedrivits genom ett huvudkontor
i Stockholm, 20 regionkontor i Sverige samt ett
representationskontor i Bryssel. Vissa regionkontor
bemannas inte av egen personal.

Könsfördelning i företagsledningen
KONCERNEN

Styrelsen
varav kvinnor
VD
varav kvinnor
Övriga ledande befattningshavare
varav kvinnor
Totalt

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

68

68

63

63

15

14

15

14

1

1

1

1

1

0

1

0

4

4

4

4

2

2

2

2

73

73

68

68
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Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2014

2013

2014

2013

7 174

5 884

7 174

5 884

19 162

17 812

19 162

17 812

Löner och ersättningar till övriga anställda

130 209

122 535

71 058

67 407

Summa

156 545

146 231

97 394

91 103

Sociala avgifter enligt lag och avtal

61 424

58 641

38 934

36 985

Pensionskostnader för VD och övriga ledande befattningshavare

13 518

10 105

13 518

10 105

Pensionskostnader för övriga anställda

34 365

37 904

21 748

22 213

265 852

252 881

171 594

160 406

2014

2013

Löner och ersättningar till styrelsen
Löner och ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare

Totalt

Ledande befattningshavares ersättningar

Styrelse (moderföretaget)
Till styrelsen utges arvode enligt beslut vid föreningens ordinarie stämma.
Enligt stämmobeslutet utges arvode enligt följande:

Arvode till ordförande

1 200

1 000

Arvode till ordförande i SME-kommittén

480

400

Ledamöter i AU (11 st) arvode per ledamot

180

150

5

4

2014

2013

-

282

Sammanträdesarvode per bevistat styrelsemöte

Utbetalningar av styrelse- och sammanträdesarvoden har skett enligt följande:
Till ordförande Kenneth Bengtsson t.o.m 23 maj 2013
Till ordförande Jens Spendrup fr.o.m. 23 maj 2013

1 212

826

565

514

Tilll övriga AU-ledamöter, sammanlagt

2 627

2 282

Till övriga styrelseledamöter, sammanlagt

2 770

1 980

Totalt utbetalt till styrelsen under året

7 174

5 884

Till ordförande SME-kommittén Anna-Lena Bohm

Inga andra ersättningar, löner, förmåner eller pen
sioner har utgått till styrelseledamöterna utöver vad
som framgår av denna not. Styrelsearvode utgår ej
till den verkställande direktören.
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Styrelse (dotterbolag)
Styrelsearvode utgår inte till styrelseledamöterna
i dotterbolagen.

VD:s och övriga ledande befattningshavares
ersättningar

Ledningen har utgjorts av den verkställande direktören, tre vice verkställande direktörer, samt den
administrativa direktören.
Ersättningspolicy
Styrelsen fattar beslut om processen för bestämmande av ersättningar i Svenskt Näringsliv. Styrelsens beslut härvidlag skall dokumenteras i
Arbetsordningen för styrelsen.
Det av styrelsen inom sig utsedda Arbetsutskottet
fattar beslut om ersättningar till VD. Arbetsutskottets beslut skall redovisas i styrelsen.
För beredande av beslut i ersättningsfrågor utser
Arbetsutskottet inom sig en Ersättningskommitté.
Kommittén skall bestå av styrelsens ordförande
och två vice ordförande. Vidare skall i kommittén
ingå ordföranden i SME-kommittén och en ledamot
representerande den största medlemmen, såvida
inte dessa redan ingår i kommittén genom ord
föranden eller de två vice ordförandena.
Ersättningskommittén fattar beslut om ersättningar
till de vice verkställande direktörerna.
VD fattar beslut om ersättningar till den administrativa direktören. VDs beslut grundar sig på de
av Ersättningskommittén beslutade riktlinjer. De
beslutade riktlinjerna överensstämmer med Svenskt
Näringslivs vägledning avseende ersättningar till
VD och ledande befattningshavare.
Generellt skall Svenskt Näringsliv i tillämpliga
delar beakta föreningens vägledning avseende
ersättningar till VD och ledande befattningshavare.
Punkterna nedan som rör pension, uppsägningstid
och avgångsvederlag överensstämmer med Svenskt
Näringslivs vägledning avseende ersättningar till
VD och ledande befattningshavare.
Punkterna avseende lön och bilförmån överensstämmer med Svenskt Näringslivs interna policy.
De två senare punkterna berörs inte i vägledningen.
Utöver punkterna nedan beaktas vägledningen
när det gäller information i årsredovisningen om
utgivna ersättningar och övriga förmåner.

Lön
Lönesättningen är individuell. Löneskillnader som
direkt eller indirekt kan hänföras till kön får inte
förekomma. VD och varje övrig ledande befattningshavare ska ha ett årligt lönesamtal med sin chef där
lönens utveckling och grunderna för denna diskuteras. Rörliga lönedelar förekommer inte.
Pension
För pensionsavtal tecknade från och med 2003 är
ledningspension utöver ITP premiebestämd. Tidigare
ingångna avtal med annat innehåll, ska respekteras.
Uppsägningstid och avgångsvederlag
Uppsägningstiden är ömsesidigt sex månader. Vid
uppsägning från föreningens sida utgår därutöver
avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner jämte
utökad pensionsavsättning för VD och vVD samt
med 12 månadslöner jämte utökad pensionsavsättning för övriga ledande befattningshavare exklusive
vVD. Vid uppsägning från den anställdes sida utgår
lön och övriga förmåner under uppsägningstiden
om sex månader utan möjlighet att utlösa avgångsvederlag. Från avgångsvederlag avräknas andra
arbetsinkomster. För Carola Lemne har avsteg gällande avgångsvederlag gjorts från 18 månader till
12 månader.
Bilförmån
VD och övriga ledande befattningshavare har rätt
till förmånsbil.
VD (moderföretag)

Urban Bäckström var VD till och med 11 maj 2014.
Lön och övriga förmåner
Urban Bäckström har under året erhållit lön och
övriga förmåner inklusive bilförmån med sammanlagt 2 559 kkr (5 421 kkr).
Pension
Pensionskostnaderna för Urban Bäckström har
under året uppgått till 4 567 kkr (3 015 kkr). För
Urban Bäckström har betalats en pensionspremie,
utöver ITP1, om 16 procent av pensionsgrundande
lön. Utöver de pensionspremier Svenskt Näringsliv
betalar har Urban Bäckström valt att göra ett
bruttolöneavstående till pension.
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Vid avgång ur tjänst oavsett orsak, före 60 års
ålder, har Urban Bäckström rätt till det intjänade
kapitalet i försäkringen. Vid avgång ur tjänst efter
60 års ålder föreligger på samma sätt rätt till det
intjänade kapitalet i försäkringen. Dessutom har
Svenskt Näringsliv slutbetalat kostnaden för ålderspension efter 65 år motsvarande kostnaden för slutbetalning av ITP avdelning 2.
Carola Lemne har varit VD från och med 12 maj
2014.
Lön och övriga förmåner
Carola Lemne har under året erhållit lön och övriga
förmåner inklusive bilförmån med sammanlagt
3 779 kkr (0 kkr).
Pension
Pensionskostnaderna för Carola Lemne har under
året uppgått till 1 914 kkr (0 kkr). För Carola
Lemne betalas en pensionspremie, utöver ITP1 om
ett fast belopp på 100 kkr per månad. Vid avgång
ur tjänst har Carola Lemne rätt till det intjänade
kapitalet i försäkringen.
Uppsägning och avgångsvederlag
För Carola Lemne är uppsägningstiden ömsesidigt sex månader. Vid uppsägning från Svenskt
Näringslivs sida utgår avgångsvederlag jämte
utökad pensionsavsättning under 12 månader
utöver uppsägningstiden. Avräkning sker mot
andra arbetsinkomster.
VD (dotterbolag)

Verkställande direktören i Svenskt Näringsliv
är tillika verkställande direktör i dotterbolaget
Svenskt Näringsliv Service AB men uppbär lön och
pension enbart från moderbolaget.
Övriga koncernbolag har inte haft några verkställande direktörer.
Övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare har utgjorts av
de tre vice verkställande direktörer, samt den administrativa direktören.
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Christer Ågren har varit vice verkställande direktör,
VDs ställföreträdare samt tillika ansvarig för Arbets
marknad och Förhandlingsservice under år 2014.
Lars-Göran Johansson har varit vice verkställande
direktör och tillika ansvarig för Marknad, Kommunikation och Opinionsanalys.
Annika Lundius har varit vice verkställande
direktör och tillika ansvarig för Näringspolitik,
Skatter, Samhällsekonomi, Utbildning, Forskning
och Innovation samt Brysselkontoret.
Marie Rudberg har varit administrativ direktör
under hela år 2014.
De övriga ledande befattningshavarna är til�lika styrelseledamöter i dotterbolaget Svenskt
Näringsliv Service AB. Samtliga övriga ledande
befattningshavare uppbär lön och övriga förmåner
enbart från moderföretaget.
Lön och övriga förmåner
Övriga ledande befattningshavare har under året
erhållit lön och övriga förmåner inklusive bilförmån med sammanlagt 12 824 kkr (12 390 kkr).
Pension
Övriga ledande befattningshavare omfattas av ITPplanen. Utöver ITP-planen finns nedanstående pensionsvillkor.
Övriga ledande befattningshavare har en extra
pensionsavsättning om 35 procent av pensions
grundande lön.
Vid avgång ur tjänst före 65 års ålder föreligger
rätt till det intjänade kapitalet i försäkringen. Vid
avgång ur tjänst mellan 60 och 65 års ålder slut
betalas kostnaden för ålderspension efter 65 års
ålder motsvarande kostnaden för slutbetalning
av ITP avdelning 2.
För Annika Lundius betalas utöver ovan nämnda
pensionsförmåner en extra pensionspremie om
9 519 kr/månad pga att tidigare intjänad lednings
pension samordnats med ITP-systemet, vilket
sänker Svenskt Näringslivs kostnader för Annika
Lundius ITP-premier med 9 519 kr/månad.

Pensionspremierna för de övriga ledande befattningshavarna har uppgått till 7 036 kkr
(7 090 kkr).
Uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare är ömsesidigt 6 månader. Vid uppsägning från

föreningens sida utgår därutöver avgångsvederlag
motsvarande 18 månadslöner jämte utökad pensionsavsättning för vVD. För övriga ledande
befattningshavare exklusive vVD utgår därutöver
avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner
jämte utökade pensionsavsättning vid uppsägning
från föreningens sida. Avräkning av avgångsvederlag
sker mot andra arbetsinkomster i samtliga fall.

Not 7 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN

Byggnader och mark

2014

2013

2014

2013

-8 555

-9 329

-

-

-

-8 536

-

-

-6 438

-6 541

-

-

-14 993

-24 406

-

-

Licenser och dataprogram
Inventarier och installationer
Summa

MODERFÖRETAGET

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
KONCERNEN
2014
Ränteintäkter, koncernföretag

2013

MODERFÖRETAGET
2014

2013

-

-

773

1 240

Ränteintäkter, övriga

148 987

170 933

148 468

170 261

Utdelningar

147 625

163 808

147 620

163 803

10 843

-215

10 843

-215

433 099

272 376

433 099

272 376

-1 646

-

-1 646

-

-

71 941

-

71 941

Kursdifferenser
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivning av kortfristiga placeringar
Återf av nedskrivning av kortfristiga placeringar
Övrigt
Summa

-242

74 032

-242

74 032

738 666

752 875

738 915

753 438

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
KONCERNEN

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Finansiell leasing, koncern
Summa

MODERFÖRETAGET

2014

2013

2014

2013

-

-

-221

-878

-52 667

-57 045

-52 581

-56 979

-260

-391

-

-

-52 927

-57 436

-52 802

-57 857
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Not 10 Skatt på årets resultat
KONCERNEN

Aktuell skattekostnad
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skatt
Summa

MODERFÖRETAGET

2014

2013

2014

2013

-144 845

-157 396

-136 869

-150 858

-

2 306

-

2 306

-16 438

-3 598

28

-5 239

-161 283

-158 688

-136 841

-153 791

Avstämning av effektiv skatt
KONCERNEN

Resultat före skatt

MODERFÖRETAGET

2014

2013

2014

2013

507 504

310 101

404 940

293 271

-111 651

-68 222

-89 087

-64 520

-45 069

-89 657

-45 069

-89 657

Ej avdragsgilla kostnader

-1 188

-584

-

-

Ej skattepliktiga intäkter

150

144

-

-

-2 697

-1 929

-2 685

-1 920

-

-

-

-

-828

-746

-

-

-

2 306

-

2 306

-161 283

-158 688

-136 841

-153 791

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats, 22 %
SKATTEEFFEKTER BESTÅENDE AV:
Nettoresultat från ej skattepliktig verksamhet i föreningen

Skatt på ränta för ingående periodiseringsfonder
Underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt
Uttagsbeskattning avseende uthyrning av lokaler
Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad effektiv skatt

Not 11 Balanserade utgifter för dataprogram
KONCERNEN
2014-12-31

MODERFÖRETAGET

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

-

-

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
Vid årets början

42 680

42 680

Vid årets slut

42 680

42 680

-40 902

-32 366

-

-

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Under 2009 produktionssattes bolagets marknadssystem för medlemsadministration och fakturering.
De kostnader som aktiverats avser anpassning och
vidareutveckling av standardprogramvara med
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-1 778

-8 536

-

-

-42 680

-40 902

-

-

0

1 778

-

-

33 623 kkr och licenser med 9 057 kkr. De två
huvudkomponenterna i systemlösningen är Microsoft Dynamics CRM 4.0 och Microsoft Dynamics
AX 2009. Avskrivningstiden var 5 år.

Not 12 Varumärken
KONCERNEN
2014-12-31

MODERFÖRETAGET

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
Vid årets början

90

90

-

-

Vid årets slut

90

90

-

-

Vid årets början

-90

-90

-

-

Vid årets slut

-90

-90

0

0

-

-

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Redovisat värde vid årets slut

Not 13 Byggnader och mark
KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

267 836

267 836

-

-

3 500

-

271 336

267 836

-

-

-104 733

-95 404

-

-

-6 776

-9 329

-

-

-111 509

-104 733

-

-

Redovisat värde vid årets slut

159 827

163 103

-

-

Taxeringsvärde byggnader:

385 000

385 000

-

-

Taxeringsvärde mark:

155 600

155 600

-

-

1 025 000

940 000

-

-

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
Vid årets början
Nyanskaffningar

-

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Marknadsvärde

Koncernen äger fastigheten Näringslivets Hus på
Storgatan i Stockholm som till största delen består
av kontorslokaler.

Fastigheten är värderad till 1 025 Mkr (940 Mkr).
Värdering har skett av extern värderare under
december 2014.
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Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

32 594

32 830

786

801

2 098

1 008

437

-

-1 932

-1 244

-

-15

32 760

32 594

1 223

786

-26 127

-24 516

-

-

1 809

997

-

-

-2 097

-2 608

-20

-

-26 415

-26 127

-20

-

6 345

6 467

1 203

786

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal uppgår till ett
redovisat värde om

12 723

11 668

-

-

Summa inklusive leasade inventarier

19 068

18 135

1 203

786

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
Vid årets början
Nyanskaffningar
Försäljningar och utrangeringar
Vid årets slut
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:
Vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Under övriga kort- respektive långfristiga skulder redovisas nuvärdet
av framtida betalningar avseende skuldförda finansiella leasingförpliktelser..

Not 15 Andelar i intresseföretag
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Periodens förändring
Redovisat värde vid årets slut

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

5 600

5 600

5 600

5 600

-

-

-

-

5 600

5 600

5 600

5 600

ANTAL

ANDEL 1)

KAPITALANDELENS
VÄRDE I KONCERNEN

REDOVISAT VÄRDE I
MODERFÖRETAGET

5

50 %

500

500

500

50 %

50

50

150

50 %

1 500

1 500

350

50 %

3 500

3 500

500

50 %

50

50

5 600

5 600

INTRESSEFÖRETAG/ORG. NR/SÄTE
DIREKT ÄGDA
AFA Livförsäkringsaktiebolag
Org.nr 502000-9659, Stockholm
Fora AB
Org.nr 556541-8356, Stockholm
AMF Pensionsförsäkring AB
Org.nr 502033-2259, Stockholm
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
Org.nr 502033-0642, Stockholm
Collectum AB
Org.nr 556636-1159, Stockholm
Summa
1)

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

De direkt ägda bolagen bedrivs efter ömsesidiga principer.
Enligt bolagsordningen får inte vinstdelning ske utan endast insats kan återbetalas.
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Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Periodens förändring
Redovisat värde vid årets slut

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

50

50

-

-

-

-

50

50

KONCERNEN

-

-

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Restricted Trust Fond of SACC

29

29

-

-

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

16

16

-

-

5

5

-

-

0

0

-

-

50

50

-

-

SPECIFIKATION AV VÄRDEPAPPER

AB Svenska Miljöstyrningsrådet
Näringslivets delegation för
Marknadsrätt
Summa

Not 17 Uppskjuten skattefordran
KONCERNEN

Pensionsavsättningar

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

6 884

7 041

535

507

Fastighet (komponentavskrivning)

1 320

942

-

-

Summa

8 204

7 983

535

507

På uppskjuten skattefordran hänförlig till pensionsutfästelse och därmed sammanhängande löneskatt,
erhålls avdragsrätt först i samband med utbetalning,
se även not 22.

Not 18 Andra långfristiga fordringar
KONCERNEN

Redovisat värde på kapitalförsäkringar

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

63 188

70 942

46 799

54 070

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN

Förutbetalda hyror
Förutbetalda försäkringskostnader
Förutbetalda Facility Managementkostnader

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

5 455

5 521

-

-

153

179

-

-

2 359

1 465

-

-

Förutbetalda kostnader för tjänster

10 726

6 902

4 002

844

Upplupna förvaltningsintäkter

14 928

15 290

14 928

15 290

Upplupna tjänsteintäkter
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

558

1 931

-

-

52 911

70 457

52 910

70 457

20 229

8 905

-

-

107 319

110 650

71 840

86 591
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Not 20 Kortfristiga placeringar
2014-12-31
SPECIFIKATION AV VÄRDEPAPPER

KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

REDOVISAT VÄRDE

MARKNADSVÄRDE

Svenska noterade aktier och fondandelar

3 726 509

5 521 739

3 726 509

5 521 739

Utländska aktier och fondandelar

1 530 203

2 732 590

1 530 203

2 732 590

Obligationer

4 322 934

4 423 749

4 322 934

4 423 749

Statsskuldväxlar, certifikat

2 764 318

2 768 382

2 764 318

2 768 382

92 964

106 907

92 964

106 907

12 436 928

15 553 367

12 436 928

15 553 367

Svenska noterade aktier och fondandelar

3 241 815

4 802 980

3 241 815

4 802 980

Utländska aktier och fondandelar

1 599 152

2 402 874

1 599 152

2 402 874

Obligationer

6 083 584

6 191 848

6 083 584

6 191 848

Statsskuldväxlar, certifikat

1 554 261

1 558 217

1 554 261

1 558 217

213 938

221 060

213 938

221 060

Onoterade värdepapper

-

22 699

-

22 699

Terminer

-

830

-

830

12 692 750

15 200 508

12 692 750

15 200 508

Onoterade värdepapper
Summa

REDOVISAT VÄRDE

MARKNADSVÄRDE

2013-12-31
SPECIFIKATION AV VÄRDEPAPPER

Utländska räntefonder

Summa

Redovisade värden för 2014 har skrivits ned med
1 646 kkr. I samband med realisationer under
2013 återfördes tidigare års nedskrivning med
71 941 kkr.
I redovisningen av kortfristiga placeringar ingår
även kapitaltillgångar som förvaltas åt flertalet av
medlemsorganisationerna. För dessa tillgångar til�lämpas samma principer, i den mån de är tillämpliga, vad gäller t ex riskpolicy och placeringsfilosofi
som Svenskt Näringsliv tillämpar vid placering av
Svenskt Näringslivs egna medel. Svenskt Näringsliv
lämnar ingen garanti eller utfästelse om förvaltningens resultat.
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Svenskt Näringslivs egna kortfristiga placeringar har ett bokfört värde om 9 878 596 kkr
(10 016 189 kkr) och ett marknadsvärde om
13 472 466 kkr (12 499 701 kkr). Förvaltat kapital
till medlemsorganisationerna har ett bokfört värde
om 2 558 332 kkr (2 676 562 kkr) och ett marknadsvärde om 2 582 630 kkr (2 700 807 kkr).
Svenskt Näringslivs kortfristiga skulder utgörs till
övervägande del av skuld till medlemsorganisationerna avseende förvaltade kapitaltillgångar.

Not 21 Eget kapital
Koncernen

ANNAT EGET KAPITAL
BALANSERAD VINST M.M.

TOTALT EGET KAPITAL

10 015 144

10 015 144

Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer
Justering i ingångsbalansräkningen:
Finansiell leasing
Eget kapital 2013-01-01 enligt K3
Årets resultat 2013
Eget kapital 2013-12-31

Årets resultat 2014

670

670

10 015 814

10 015 814

151 413

151 413

10 167 227

10 167 227

346 221

346 221

10 513 447

10 513 447

BALANSERAT RESULTAT

ÅRETS RESULTAT

SUMMA EGET KAPITAL

9 202 778

139 480

9 342 258

139 480

-139 480
268 099

268 099

9 342 258

268 099

9 610 357

Utgående eget kapital 2014-12-31

Moderföretaget
Ingående eget kapital
Disposition enligt årsstämma
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Utgående eget kapital

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

28 820

30 696

22 562

24 109

Pensionslöften kopplade till kapitalförsäkringar

63 188

70 942

46 799

54 070

Särskild löneskatt
Summa

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
baseras på nuvärdet av framtida förpliktelser och
beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet
och medföljande löneskatt har redovisats som
avsättning.
Av avsättning för pensioner och liknande förpliktelser avser 8 357 kkr (10 164 kkr) pensionsförpliktelser till förmån för VD och övriga ledande
befattningshavare.

24 516

26 319

18 305

20 078

116 524

127 957

87 666

98 257

Pensionslöften kopplade till kapitalförsäkringar
Pensionslöften finns vars värde är kopplat till
separata kapitalförsäkringar som bolaget äger.
Kapitalförsäkringarnas värde har pantförskrivits
till respektive pensionsberättigad. Värdet på kapitalförsäkringen täcker vid varje tidpunkt åtagandet
för pension. Värdet på kapitalförsäkringarna redovisas som finansiell anläggningstillgång och som
avsättning för pensioner. Vid den tidpunkt då
bolaget kommer att betala pensionen uppkommer
skyldighet att betala särskild löneskatt. Denna
löneskatt har redovisats som avsättning.
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Not 23 Övriga skulder till kreditinstitut

DE LÅNGFRISTIGA SKULDERNA FÖRFALLER TILL BETALNING
ENLIGT FÖLJANDE:
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

KONCERNEN
2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

6 751

5 101

-

-

-

-

-

-

6 751

5 101

-

-

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen
Summa

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

De långfristiga skulderna avser nuvärdet av framtida
betalningar avseende skuldförda finansiella leasingförpliktelser.

Not 24 Uppskjuten skatteskuld
KONCERNEN

Uppskjutna skatter i obeskattade reserver
Uppskjuten skatt avseende finansiell leasing
Summa

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

196 272

179 655

-

-

224

182

-

-

196 496

179 837

-

-

Not 25 Övriga kortfristiga skulder
KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2 759 117

2 889 259

2 721 706

2 841 177

Övriga kortfristiga skulder

20 535

24 573

13 317

Finansiell leasing, koncern

4 955

5 739

2 784 607

2 919 571

Skulder till medlemsorganisationer

Summa

17 710
-

2 735 023

2 858 887

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN
2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

10 528

11 568

5 491

6 602

-

32

-

-

3 175

15 617

1 695

10 473

Förutbetalda hyresintäkter

14 632

14 777

-

-

Reserverade konfliktersättningar

15 492

22 514

15 491

22 514

Övriga poster

16 127

17 812

307

222

Summa

59 954

82 320

22 984

39 811

Upplupna löner
Upplupna pensionskostnader
Upplupna sociala avgifter

Beräknad särskild löneskatt för pensionskonstnad
har under 2014 omklassificerats från upplupna
kostnader till skatteskulder. För 2013 ingår
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beräknad särskild löneskatt för pensionskostnad
i posten upplupna sociala avgifter med 12 113 kkr
för koncernen 8 462 kkr för moderföretaget.

Not 27 Ansvarsförbindelser
KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2014-12-31

2013-12-31

Pensionsåtaganden

9 048

10 085

6 090

6 778

Garantiåtaganden

3 253

3 050

3 253

3 050

12 301

13 135

9 343

9 828

Summa

Pensionsåtagande
Pensionsåtagande som inte har tagits upp i balansräkningen och som täcks av en företagsägd kapital
försäkring. Pensionslöftet överstiger det bokförda
värdet för moderföretaget med 6 090 kkr (6 778 kkr)
och för koncernen med 9 048 kkr (10 085 kkr).
Garantiåtagande för koncernen och moderföretaget
Avser garantiförbindelse om 345 kEUR (345 kEUR)
omräknat till 3 253 kkr (3 050 kkr) till Nordic
Employers Mutual Insurance Association (NEMIA).
NEMIA är ett ömsesidigt försäkringsbolag som
etablerades 1985 av SAF och dess motsvarigheter
i de övriga nordiska länderna med målsättningen
att mellan de nordiska huvudarbetsgivarorganisationerna utjämna likviditetspåfrestningar till följd
av konfliktersättningsutbetalningar. Under 2008

2014-12-31

2013-12-31

har Svenskt Näringsliv och övriga deltagande nordiska arbetsgivarorganisationer sagt upp försäkringsavtalet. NEMIA kommer därför att successivt
avvecklas.
Därutöver har moderföretaget utfäst sig att vid
varje tidpunkt täcka i Svenskt Näringsliv Service AB
och Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB
uppkommet underskott, belopp anges inte.
Övriga ansvarsförbindelser för koncernen och
moderföretaget
Moderföretaget var fram till april 1994 bolagsman
i ett handelsbolag. En ny ägare tog över handelsbolaget 1998 och utfärdade i samband därmed en skadeslöshetsförbindelse till förmån för föreningen och
andra tidigare ägare.

Not 28 Bokslutsdispositioner
MODERFÖRETAGET
2014-12-31

2013-12-31

Periodiseringsfond, årets avsättning

-200 000

-220 000

Periodiseringsfond, årets återföring

125 000

225 000

Summa

-75 000

5 000
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Not 29 Andelar i dotterföretag
MODERFÖRETAGET
2014-12-31

2013-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
Vid årets början

300

300

Redovisat värde vid årets slut

300

300

ANTAL ANDELAR

ANDEL I % *

BOKFÖRT VÄRDE

100

100

100

2 000

100

200

1 000

100

-

1 000

100

-

2

100

-

1 000

100

-

DOTTERFÖRETAG / ORG NR / SÄTE
DIREKT ÄGDA
Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB
Org.nr 556415-2378, Stockholm
Svenskt Näringsliv Service AB
Org.nr 556169-4554, Stockholm

INDIREKT ÄGDA
Näringslivets Hus i Stockholm AB
Org.nr 556662-9050, Stockholm
Storgatan 19 i Stockholm AB
Org.nr 556667-3835, Stockholm
Näringslivets Hus i Stockholm HB
Org.nr 902002-9568, Stockholm
Näringslivets Ekonomifakta AB
Org.nr 556669-7685, Stockholm
Summa
* Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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300

Not 30 Transaktioner med närstående
Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges summan av moderföretagets inköp och försäljning avseende andra företag inom koncernen
i kkr.
Inköp

2014

2013

10 920

11 533

-

-

Försäljning

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag
tillämpas samma principer för prissättning som vid
transaktioner med externa parter.
Från intresseföretaget Fora AB har under året nyttjats 31 564 kkr (29 019 kkr) av de medel som
erhållits för kollektivavtalspartnernas informationsverksamhet. Dessa medel har Fora AB i sin

tur erhållit från AMF Pensionsförsäkring AB,
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkrings
aktiebolag, vilka också är intresseföretag till
Svenskt Näringsliv. Fora AB har under året även
betalat ersättningar för medlemsavgifter samt
diverse tjänster till Svenskt Näringsliv med 67 kkr
(63 kkr) exkl moms.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag
MODERFÖRETAGET
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

2014-12-31

Vid årets början
Omklassificering till kortfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

2013-12-31

10 000

30 000

-10 000

-20 000

0

10 000

Not 31 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
KONCERNEN
BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

2014

2013

Erhållen utdelning

147 625

Erhållen ränta
Erlagd ränta

MODERFÖRETAGET
2014

2013

163 808

147 620

163 803

148 987

170 933

149 241

171 501

-52 667

-57 045

-52 802

-57 857

243 945

277 696

244 059

277 447

10 652

20 474

20

-

-33

19

-

8

-11 434

-1 162

-10 591

-1 808

1 646

-71 942

1 646

-71 941

Finansiell leasing

-189

32

-

-

Summa

642

-52 579

-8 925

-73 741

933 726

449 465

901 172

427 260

Summa

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M M
Avskrivningar
Resultat avyttring av anläggningstillgångar
Övriga avsättningar
Nedskrivning/återföring av nedskrivning av kortfristiga placeringar

FÖLJANDE DELKOMPONENTER INGÅR I LIKVIDA MEDEL
Kassa och bank
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Not 32 Periodiseringsfonder
MODERFÖRETAGET
2014-12-31

2013-12-31

-

125 000

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2009

112 000

112 000

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2010

112 000

112 000

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2008

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2011

122 000

122 000

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012

120 000

120 000

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013

220 000

220 000

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014

200 000

-

Summa

886 000

811 000

Not 33 Effekt av byte av redovisningsprincip i samband med övergång till K3
Resultaträkning
BELOPP I KKR

RÖRELSEINTÄKTER

KONCERN

MODERFÖRETAGET

2013
ENL. TIDIGARE
REDOV.
PRINCIPER

EFFEKT AV
BYTE AV
REDOV.PRINCIPER

2013
ENL. NYA
REDOV.PRINCIPER

684 698

-

684 698

Medlemsintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2013
ENL. TIDIGARE
REDOV.PRINCIPER

EFFEKT AV
BYTE AV
REDOV.PRINCIPER

2013
ENL. NYA
REDOV.PRINCIPER

291 003

-

291 003

11 176

-

11 176

542

-

542

67

-

67

685 240

-

685 240

302 246

-

302 246

Övriga externa kostnader

-784 488

4 290

-780 198

-542 475

-

-542 475

Personalkostnader

-265 922

-1 866

267 788

-168 191

-270

-168 461

-16 195

-8 211

-24 406

-

-

-

-52

-

-52

-15

-

-15

-381 417

-5 787

-387 204

-408 435

-270

-408 705

-

1 866

1 866

-

1 395

1 395

752 875

-

752 875

753 438

-

753 438

Summa intäkter

RÖRELSENS KOSTNADER

Avskrivningar materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter från långfristiga fordringar
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

-57 045

-391

-57 436

-57 857

-

-57 857

314 413

-4 312

310 101

287 146

1 125

288 271

-

-

-

5 000

-

5 000

Resultat före skatt

314 413

-4 312

310 101

292 146

1 125

293 271

Skatt på årets resultat

-160 406

1 718

-158 688

-153 791

-

-153 791

Årets resultat

154 007

-2 594

151 413

138 355

1 125

139 480

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
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Balansräkning
2013-12-31

BELOPP I KKR

KONCERN

MODERFÖRETAGET

2013
ENL. TIDIGARE
REDOV.
PRINCIPER

EFFEKT AV
BYTE AV
REDOV.PRINCIPER

2013
ENL. NYA
REDOV.PRINCIPER

2013
ENL. TIDIGARE
REDOV.PRINCIPER

EFFEKT AV
BYTE AV
REDOV.PRINCIPER

2013
ENL. NYA
REDOV.PRINCIPER

1 778

-

1 778

-

-

-

167 383

-4 280

163 103

-

-

-

6 467

11 668

18 135

786

-

786

-

-

-

300

-

300

Tillgångar
Anläggningstillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för dataprogram
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

-

-

-

10 000

-

10 000

5 600

-

5 600

5 600

-

5 600

50

-

50

-

-

-

6 273

1 710

7 983

507

-

507

77 791

-6 849

70 942

63 289

-9 219

54 070

265 342

2 249

267 591

80 482

-9 219

71 263

46 730

-

46 730

17

-

17

-

-

-

22 734

-

22 734

Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar

10 503

-

10 503

4 110

-

4 110

110 650

-

110 650

86 591

-

86 591

12 692 750

-

-12 692 750

12 692 750

-

12 692 750

449 465

-

449 465

427 260

-

427 260

Summa omsättningstillgångar

13 310 098

-

13 310 098

13 233 462

-

13 233 462

Summa tillgångar

13 575 440

2 249

13 577 689

13 313 944

-9 219

13 304 725

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
KASSA OCH BANK
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2013-12-31

BELOPP I KKR

KONCERN

MODERFÖRETAGET

2013
ENL. TIDIGARE
REDOV.
PRINCIPER

EFFEKT AV
BYTE AV
REDOV.PRINCIPER

2013
ENL. NYA
REDOV.PRINCIPER

2013
ENL. TIDIGARE
REDOV.PRINCIPER

EFFEKT AV
BYTE AV
REDOV.PRINCIPER

2013
ENL. NYA
REDOV.PRINCIPER

636 998

-

636 998

-

-

-

9 378 145

670

9 378 815

-

-

-

-

-

-

9 202 778

-

9 202 778

Eget kapial och skulder
EGET KAPITAL
Bundna reserver
Fria reserver
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

154 008

-2 595

151 413

138 355

1 125

139 480

10 169 151

-1 924

10 167 227

9 341 133

1 125

9 342 258

Periodiseringsfonder

-

-

-

811 000

-

811 000

Summa obeskattade reserver

-

-

-

811 000

-

811 000

Avsättningar till pensioner och
liknande förpliktelser

134 807

-6 850

127 957

108 601

-10 344

98 257

Uppskjuten skatteskuld

179 654

183

179 837

-

-

-

Summa avsättningar

314 461

-6 667

307 794

108 601

-10 344

98 257

-

5 101

5 101

-

-

-

63 350

-

63 350

1 994

-

1 994

-

-

-

114 250

-

114 250

Summa eget kapital

OBESKATTADE RESERVER

AVSÄTTNINGAR

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder till kreditinstitut

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

32 326

-

32 326

38 268

-

38 268

2 913 832

5 739

2 919 571

2 858 887

-

2 858 887

82 320

-

82 320

39 811

-

39 811

3 091 828

5 739

3 097 567

3 053 210

-

3 053 210

13 575 440

2 249

13 577 689

13 313 944

Kapitalförsäkringar/avsättningar för pensions
förpliktelser
Övergången till de nya redovisningsprinciperna har
medfört att värdet av kapitalförsäkringarna respektive avsättning för pensionsförpliktelser reducerats med 6 850 kkr för koncernen. Av de 6 850
kkr avser 4 639 kkr flytt av kapitalförsäkringar till
det koncernbolag där försäkringen är tecknad. De
finansiella intäkterna samt pensionskostnaderna
ökar med 1 866 kkr för koncernen, vilket inte
medför någon påverkan på årets resultat netto.
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-9 219 13 304 725

Komponentsavskrivning på byggnader
Från och med 2013-01-01 har komponentavskrivning på byggnader tillämpats innebärande att
värdet på byggnader och mark per 2013-12-31
minskat med 4 280 kkr före skatt.
Finansiella leasingavtal
Koncernens samlade billeasing bedöms som
finansiell. Sammantaget ökar tillgången inventarier, verktyg och installationer med 11 668
kkr och långfristig/kortfristig leasingskuld med
5 101/5 739 kkr per 2013-12-31.

Koncernens egna kapital

2013-12-31

UTGÅENDE BALANS 2013
ENL TIDIGARE REDOV. PRINCIPER

JUSTERING

UTGÅENDE BALANS 2013
ENL NYA REDOV. PRINCIPER

41

-41

-

636 957

-636 957

-

9 378 145

-9 378 145

-

154 008

-154 008

-

EGET KAPITAL
Bundna reserver
Reservfond
Fördelning av obeskattade reserver
Fria reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

10 169 151

10 167 227

10 167 227

-1 924

10 167 227
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Stockholm 17 april 2015
Jens Spendrup
Styrelsens ordförande

Anna-Lena Bohm
Vice ordförande

Håkan Bryngelson
Vice ordförande

Johan Ekesiöö
Vice ordförande

Carola Lemne
Verkställande direktör
Björn Alvengrip

Susanne Andersson

Lars Appelqvist

Jan Bengtsson

Sten Brandt

Thomas Carlsson

Santhe Dahl

Mats Elfsberg

Lennart Evrell

Bengt-Åke Fagerman

Lars Forseth

Pether Fredholm

Malin Frenning

Anders Fröberg

Anastasia Georgiadou

Markus Granlund

Johan Göterfelt

Elisabeth Haglund

Magnus Hall

Claes Hansson

Staffan Hanstorp

Ann-Christin Hedebrant

Axel Hjärne

Göran Holm

Susanne Holm

Jan Ivansson

Jan-Olof Jacke

Inga-Lisa Johansson

Jan C Johansson

Peder Johansson

Stefan Johnsson

Håkan Karlsson

Magdalena Kock

Marcus Kristiansson

Per Lindberg

Staffan Lindquist

Martin Lindqvist

Rolf Lundmark

Michael G.son Löw

Anders Mattsson

Catharina Modahl Nilsson

Tore Nilsson

Anders Nyrén

Maud Olofsson

Fredrik Persson

Annelie Petersén

Thord Sandahl

Mats Sandgren

Olle Schönström

Peter Seger

Maud Spencer

Carin Stoeckmann

Anders Svensson

Erik Svensson

Torbjörn Wahlborg

Jacob Wallenberg

Johan Wibergh

Lennart Wiklund

Ulrika Östlund

Min revisionsberättelse har lämnats 17 april 2015
Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor
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Revisionsrapport

Från lekmannarevisor Lisbeth Gustafsson
till föreningsstämman i Svenskt Näringsliv
org nr: 802000-1858
Jag har i egenskap av lekmannarevisor granskat
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
i Svenskt Näringsliv för år 2014.
Granskningen har utförts enligt god sed i Sverige.
Det innebär att jag granskat om företagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Min granskning föranledde inga kvarstående
noteringar.
Stockholm den 17 april 2015
Lisbeth Gustafsson
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Ideella föreningen Svenskt
Näringsliv, org.nr 802000-1858
Rapport om årsredovisningen och koncernredovis
ningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen för Ideella föreningen
Svenskt Näringsliv för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo
visning och koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
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men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen och för koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra för
fattningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även reviderat förslaget
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning för Svenskt Näringsliv för år
2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och den verkställande direktören
som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det
är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig
om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Uttalande
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 17 april 2015
Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor
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Kapitalförvaltningen

Förvaltningen av Svenskt Näringsliv-koncernens
placeringstillgångar, hanteras under VD av Svenskt
Näringslivs kapitalförvaltning, som har Arbetsutskottets Placeringsutskott (PU) som särskilt granskande och rådgivande organ.

Avkastningen på placeringstillgångarna under 2014
uppgick till 10,4 procent exklusive fastigheter och till
10,5 procent inklusive fastigheter. Jämförelseindex
uppgick till 12,3 procent. I avkastningstabellen nedan
redovisas hur avkastningen fördelas på olika tillgångsslag.

Kapitalförvaltningen 2014 redovisas nedan i text,
tabell och grafer.
Placeringstillgångarnas marknadsvärde uppgick
2014-12-31 till 14 767 Mkr.

Placeringstillgångar, Mkr
TILLGÅNGSSLAG

MARKNADSVÄRDEN, MKR

MARKNADSVÄRDEN, MKR

TOTALAVKASTNING, %

TOTALAVKASTNING, %

2014-12-31

%

2013-12-31

%

2014

5 år

Nominella räntebärande

5 474

37,1

5 585

40,6

2,4

3,0

Aktier

8 268

56,0

7 231

52,6

16,1

11,1

13 742

93,1

12 816

93,2

10,4

7,6

1 025

6,9

940

6,8

12,6

6,9

14 767

100,0

13 756

100,0

10,5

7,5

Total exkl fastigheter
Fastigheter
Totalt

Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Svensk Försäkrings rekommendationer.

7%

Placeringstillgångar
Nominella räntebärande

Marknadsvärden
31 december 2014,
totalt 14 767 Mkr

Aktier
Fastigheter
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56%

37%

Årsredovisning Svenskt Näringsliv Service AB

Jobbskapare

Utbildning
Fri företagsamhet
Energi

Näringsliv

Globalisering
Villkor

Entreprenör

Konkurrenskraft

Medlemsorganisationer

Företagsamma människor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014
Svenskt Näringsliv Service AB
Org.nr 556169-4554

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Svenskt
Näringsliv Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
Allmänt om verksamheten

Svenskt Näringsliv Service AB är ett helägt dotterbolag till den ideella föreningen Svenskt Näringsliv
som är en sammanslutning för i Sverige verksamma
företag och organisationer av företag.
Föreningen Svenskt Näringsliv har 49 medlemsorganisationer, såväl arbetsgivar- som branschorganisationer med cirka 60 000 medlemsföretag som
sammantaget har drygt 1,7 miljoner arbetstagare.
Svenskt Näringsliv Service AB lämnar service
främst inom områdena arbetsgivarsamverkan,
arbetsmarknad, arbetsrätt, pensioner och försäkringar, miljö, utbildning, forskning, ekonomi,
skatter, internationell handel, energi, säkerhet, kommunikation, opinionsanalys samt konkurrens- och
rättsfrågor.
Svenskt Näringsliv Service AB har sitt huvudkontor
i Näringslivets Hus, Stockholm. Därutöver har föreningen och servicebolaget haft 20 regionkontor
i Sverige och ett representationskontor i Bryssel
under verksamhetsåret.
Moderföretaget Svenskt Näringsliv har utfäst sig
att vid varje tidpunkt täcka i dotterbolaget Svenskt
Näringsliv Service AB uppkomna underskott.
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolagets verksamhet består främst av tjänster till
medlemmarna i form av information, rådgivning
och statistik. Ett viktigt område är lönestatistik.
Lönestatistikens främsta uppgift är att bistå arbetsgivarförbund och företag med uppgifter om löneutveckling, arbetstider, tidsanvändning mm. Vidare
utförs analyser och utredningar om olika förhållanden i arbetslivet. Under räkenskapsåret har
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områdets projekt med att färdigställa den nya tekniken för lönestatistiken fortsatt och detta arbete
har också gett positiva samverkanseffekter mellan
medlemsorganisationerna.
Ett annat viktigt område är arbetet med att förbättra det lokala företagsklimatet i Sverige. Här
har den ranking av företagsklimatet för 290 kommuner som Svenskt Näringsliv presenterar varit ett
viktigt redskap. Rankingen presenterades för fjortonde året i rad och den bygger på 31 000 företagssvar. Resultatet visar att företagsklimatet upplevs
som något bättre än föregående år. Genomslaget av
rankingen var medialt stort. Foretagsklimat.se har
uppgraderats och hade 40 000 besökare under året.
Under höstens Inspirationsdag deltog 160 politiker
och tjänstemän från 90 kommuner. Nyhetsbrevet
”Aktuellt om företagsklimat” har 5 600 prenumeranter. Under 2014 genomfördes över 500 företagsklimatdialoger i landets kommuner.
Tidningen Entreprenör, som distribueras till medlemsföretag, prenumeranter och försäljningsställen,
är en tidning med inriktning på nyheter, vägledande
artiklar och råd som kan påverka företagens verksamhet, dvs. ägande, drift och utveckling. Tidningen
är en betydelsefull kanal för informationsarbetet.
Ett omfattande arbete har bedrivits kring upphandling av ett för Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer gemensamt stöd för ekonomi- och
lönehantering samt outsourcing. Ett nytt avtal gällande detta väntas vara tecknat under 2015.
Inom IS/IT-samverkan har avtal med leverantörerna
inom IT och telefoni omförhandlats vilket lett till
minskade kostnader samt också ökad servicenivå.
Carola Lemne tillträdde i maj 2014 som ny VD i
Svenskt Näringsliv, efter det att Urban Bäckström
valt att sluta efter nio år.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Från och med 2014-01-01 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo

BELOPP I KKR
Nettoomsättning

visning (K3). Nyckeltalen för år 2013 har räknats
om medan nyckeltalen för tidigare år beräknats
enligt tidigare redovisningsprinciper.

2014

2013

2012

2011

2010

308 230

302 134

323 259

316 845

280 133

Rörelseresultat

2 077

451

2 530

-1 480

8 766

Resultat efter finansiella poster

3 197

2 040

3 944

-320

8 767

223 794

227 254

233 355

237 342

197 825

Balansomslutning

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
BELOPP I KRONOR
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE MEDEL
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

55 621 589
281 847
55 903 436

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT MEDLEN DISPONERAS SÅ ATT
i ny räkning överförs

55 903 436

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande
resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

BELOPP I KKR

NOT

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

2

307 354

302 118

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

876

475

308 230

302 593

3,4,5

-222 349

-210 529

Personalkostnader

6

-80 286

-80 982

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7

-3 488

-10 594

Summa rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

-30

-37

306 153

302 142

2 077

451

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter från långfristiga fordringar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

8

Räntekostnader och liknande kostnader

9

471

580

1 179

-85

-61

Summa resultat från finansiella poster

1 120

1 589

Resultat efter finansiella poster

3 197

2 040

-497

627

2 700

2 667

-2 418

-1 703

282

964

Bokslutsdispositioner

10

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat
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Balansräkning

BELOPP I KKR

Tillgångar
Anläggningstillgångar
NOT

2014-12-31

2013-12-31

Balanserade utgifter för dataprogram

12

0

1 778

Varumärken

13

0

0

0

1 778

14

4 054

5 005

Andelar i koncernföretag

15

200

200

Andra långfristiga värdepappersinnehav

16

50

50

Uppskjuten skattefordran

17

6 229

6 406

Andra långfristiga fordringar

18

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Summa immateriella anläggningstillgångar

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

16 389

16 872

Summa finansiella anläggningstillgångar

22 868

23 528

Summa anläggningstillgångar

26 922

30 311

Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

45 152
118 607

1 688

4 344

10 544

4 989

34 980

23 483

190 433

196 575

6 439

368

Summa omsättningstillgångar

196 872

196 943

Summa tillgångar

223 794

227 254

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

19

39 123
104 098
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Balansräkning

BELOPP I KKR

Eget kapital och skulder
NOT

2014-12-31

2013-12-31

Aktiekapital

200

200

Reservfond

40

40

240

240

55 622

54 658

EGET KAPITAL

20

BUNDET EGET KAPITAL

Summa bundet eget kapital

FRITT EGET KAPITAL
Balanserad vinst eller förlust

282

964

Summa fritt eget kapital

Årets resultat

55 904

55 622

Summa eget kapital

56 144

55 862

OBESKATTADE RESERVER
Ackumulerade överavskrivningar

21

2 268

1 772

Periodiseringsfonder

22

3 650

3 650

5 918

5 422

28 313

29 117

69 875

57 268

40 758

51 102

Summa obeskattade reserver

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

23

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

24

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

22 786

28 483

Summa kortfristiga skulder

133 419

136 853

Summa eget kapital och skulder

223 794

227 254

16 389

16 872

2 958

3 307

STÄLLDA SÄKERHETER
Pantförskrivna kapitalförsäkringar

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsåtagande
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Kassaflödesanalys

BELOPP I KKR

NOT

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

3 196

2 040

2 651

11 244

5 847

13 284

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

27

415

-2 235

6 262

11 049

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
3 484

-2 795

Ökning/Minskning av rörelseskulder

Ökning/Minskning av rörelsefordringar

-3 434

-9 447

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 312

-1 193

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-881

-787

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

156

220

Avyttring av finansiella tillgångar

484

417

-241

-150

-

-

6 071

-1 343

Likvida medel vid årets början

368

1 711

Likvida medel vid årets slut

6 439

368

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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Noter

BELOPP I KKR OM INGET ANNAT ANGES.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3).
Byte av redovisningsprincip
Från och med den 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1. Införandet av det allmänna
rådet har inneburit ett byte av redovisningsprinciper.
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna
i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar
och noter. Effekterna av övergången visas i not 28.
Påverkan i samband med övergång till K3
Kapitalförsäkringar/avsättningar för pensions
förpliktelser
Övergången till de nya redovisningsprinciperna
har medfört att det bokförda värdet av kapitalförsäkringarna respektive avsättning för pensionsförpliktelser ökats med 2 370 kkr. Utöver detta har
även avsättning för särskild löneskatt ökats med
1 126 kkr. De finansiella intäkterna samt pensionskostnaderna ökar båda med 471 kkr. Mer utförlig
presentation av förändringarna som ovan medfört
framgår av not 28.
Nyckeltalen för 2013 har räknats om i flerårsjämförelsen medan nyckeltalen för tidigare år inte
har räknats om med anledning av övergången till
BFNAR 2012:1.
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Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats utifrån
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar har efter individuell värdering tagits
upp till belopp varmed de beräknas inflyta.
Uppskattningar och bedömningar
Inga väsentliga uppskattningar och bedömningar
har funnits under året.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk
valuta värderas till balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt trans
aktionsdagens avistakurs.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras företaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Serviceintäkter
Serviceintäkterna har intäktsförts linjärt under den
period som serviceavgifterna avser.
Hyresintäkter
Hyresintäkter har intäktsförts linjärt under den
period som hyresintäkterna avser.
Försäljning av tjänster
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas
inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs
och material levereras eller förbrukas.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella
leasingavtal.
När företaget är leasetagare
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker
som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som
operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal
redovisas som kostnad.

kapitalförsäkringen redovisas till anskaffningsvärde
som finansiell anläggningstillgång och motsvarande
värde redovisas som avsättning för pensioner. Bokföring sker endast när nytt kapital tillförs kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen
görs. Uttag från kapitalförsäkringen minskar det
redovisade värdet på kapitalförsäkringen (vid tidpunkten för uttaget) endast i den mån uttaget inte
täcks av orealiserade värdeförändringar i kapitalförsäkringen. En nedskrivning görs när värdet av
utgående försäkringskapital understiger bokfört
värde.

När företaget är leasegivare
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker
som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som
operationell leasing.

Vid tidpunkten då bolaget kommer att betala pensionen uppkommer skyldighet att betala särskild
löneskatt. Denna löneskatt har redovisats som
avsättning.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Huvuddelen av pensionsförpliktelserna täcks
genom att försäkringar tecknats hos försäkrings
företag.

I avsättningar ingår även pensionsförpliktelser
som inte täcks av tecknad försäkring hos försäkringsföretag. Kapitalvärdet för dessa utgörs av
nuvärdet av framtida förpliktelser och beräknas
enligt aktuariella grunder. Kapitalvärde samt till
hörande särskild löneskatt redovisas som avsättning i balansräkningen.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda
avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och bolaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter
avslutad anställning är beroende av de avgifter som
har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna för avgiftsbestämda planer
redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas
som skuld.
Vid förmånsbestämda planer har bolaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Bolaget
bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk),
dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag. Bolaget har valt att
tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR
2012:1.
Merparten av de tecknade premierna utgörs av
kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarnas värde
har pantförskrivits till respektive pensionsberättigad. Värdet på kapitalförsäkringen täcker vid
varje tidpunkt åtagandet för pension. Värdet på

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser
och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när
det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt,
redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig till en händelse eller transaktion som
redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget
är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång
läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de
framtida ekonomiska fördelarna som överstiger
den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter
kostnadsförs när de uppkommer.

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar
och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas
som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår
i obeskattade reserver.

Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden och redovisas som kostnad i resultat
räkningen.

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns,
beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

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

Nyttjandeperiod
Balanserade utgifter för datorprogram

5 år

Varumärken

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet
till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande
till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Avskrivningsprinciper för materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Nyttjandeperiod
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Datorer

3 år

Bilar

5 år

Kontorsinventarier

7 år
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Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andelar i koncernföretag,
långfristiga värdepapper, kundfordringar, övriga
fordringar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag
för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta
som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andelar i koncernföretag och andra långfristiga
värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier och andelar
i koncernföretag och andra långsiktiga värdepappersinnehav. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder
värderas till anskaffningsvärde.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då
en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då
en samtida avyttring av tillgången och reglering av
skulden avses ske.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse och det är sannolikt att
ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras.
Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det
finns:
– En möjlig förpliktelse som härrör till följd av
inträffade händelser och vars förekomst endast
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra
framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade
händelser, men som inte redovisas som skuld
eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Kassaflöde
Kassaflöden redovisas enligt den indirekta metoden.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans
aktioner som medför in- och utbetalningar.
Koncernuppgifter
Svenskt Näringsliv Service AB, org nr 556169-4554,
som utgör moderbolag för en koncern med dotterbolag enligt not 15, upprättar ej koncernredovisning
med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen
7 kap. 2 §.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till den ideella föreningen Svenskt Näringsliv, org nr 802000-1858
med säte i Stockholm, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
Av årets totala rörelseintäkter avser 3 736 kkr
(3 657 kkr) omsättning till andra företag inom
koncernen. Av årets totala rörelsekostnader avser
5 379 kkr (4 943 kkr) kostnader från andra företag
inom koncernen.

Not 2 Nettoomsättning
Serviceavgifter
Övriga tjänster
Vidarefakturerade kostnader
Summa

Av de sammanlagda avgifterna till Svenskt Näringsliv
utgör 46 (44) procent serviceavgift till bolaget och
54 (56) procent medlemsavgift till moderföretaget.
Intäkterna till moderföretaget finns ej med i ovan
stående siffror. Lägsta medlems-/serviceavgift är
500 kr.
Avgiften för enskilda företag och företag som ingår
i koncerner med högst 249 anställda beräknas som
0,09 procent av lönesumman minskad med ett
grundavdrag på 500 kkr.

2014

2013

243 221

231 899

7 559

17 145

56 574

53 074

307 354

302 118

Avgiften för enskilda företag med fler än 249
anställda och för företag som ingår i koncerner med
fler än 249 anställda beräknas som 0,07 procent på
summan av lönesumman och rörelseresultatet efter
avskrivningar eller motsvarande. Rörelseresultatet
efter avskrivningar begränsas till ett belopp mot
svarande lönesumman. Endast positiva rörelse
resultat medräknas.
På slutsumman utgår därefter en generell rabatt på
tio (tio) procent av ordinarie avgiftsunderlag för
2014 (2013).
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2014

2013

213

217

37

81

Övriga tjänster

277

145

Summa

527

443

2014

2013

Inom ett år

23 898

24 788

Mellan ett och fem år

37 792

38 405

Not 4 Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare
FRAMTIDA MINIMILEASEAVGIFTER AVSEENDE EJ UPPSÄGNINGSBARA OPERATIONELLA LEASINGAVTAL:

Senare än fem år

8 555

-

Summa

70 245

63 193

Räkenskapsårets bokförda leasingavgifter

26 004

25 521

2014

2013

Inom ett år

14 592

14 475

Mellan ett och fem år

29 187

26 286

6 998

-

Summa

50 777

40 761

Leasingavgifter som ingår i räkenskapsårets resultat

14 475

15 627

2014

2013

Utgifter för varor och tjänster

-58 779

-54 533

Lokal- och fastighetskostnader

-11 295

-11 007

Företagets operationella leasingavtal består främst
av lokalhyra, billeasing, datorer samt videoutrustning.
Billeasing har normalt en löptid på 36 månader och
har inkluderats i noten enligt gällande avtal.

Leasingavtal där företaget är leasegivare
FRAMTIDA MINIMILEASEAVGIFTER AVSEENDE EJ UPPSÄGNINGSBARA OPERATIONELLA LEASINGAVTAL:

Senare än fem år

Leasingavtal där företaget är leasegivare avser
vidarefakturerade lokalhyror.

Not 5 Övriga externa kostnader

Drifts- och underhållskostnader

-5 785

-6 149

Tjänster och konsultarvoden

-81 325

-87 809

Informations-, konferens-, resekostnader

-58 283

-44 108

Övrigt
Summa
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-6 882

-6 923

-222 349

-210 529

Not 6 Anställda och personalkostnader
MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2014

2013

50

51

Falun

2

1

Gotland

-

-

Stockholm, huvudkontor
Regionkontor

Gävle

-

-

Göteborg

2

1

Halmstad

-

-

Jönköping

-

-

Kalmar

1

1

Karlshamn

-

-

Karlstad

1

1

Linköping

-

-

Luleå

-

-

Malmö

2

1

Stockholm

-

-

Sundsvall

-

-

Umeå/Skellefteå

1

1

Uppsala

2

1

Västerås

1

1

Växjö

-

-

Örebro

-

-

Östersund

-

-

Totalt

62

59

Varav män i %

54

40

Verksamheten har bedrivits genom ett huvudkontor
i Stockholm, 20 regionkontor i Sverige samt ett

representationskontor i Bryssel. Vissa regionkontor
bemannas inte av egen personal.

Könsfördelning i företagsledningen
2014-12-31

2013-12-31

Styrelsen, inkl. VD

6

6

Varav kvinnor

3

2

2014

2013

Löner och ersättning till övriga anställda

47 638

44 877

Sociala avgifter enligt lag och avtal

17 941

18 685

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Pensionskostnader för övriga anställda

10 240

12 375

Totalt

75 819

75 937

Styrelsen har inte uppburit några ersättningar från
bolaget. Bolagets verkställande direktör är tillika

verkställande direktör i moderföretaget och uppbär
lön och övriga förmåner enbart i moderföretaget.
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Not 7 Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
2014

2013

Balanserade kostnader för dataprogram

-1 778

-8 536

Inventarier, verktyg och installationer

-1 710

-2 058

Summa

-3 488

-10 594

2014

2013

134

624

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Ränteintäkter koncernföretag
Ränteintäkter, övriga

446

555

Summa

580

1 179

2014

2013

4

-

Not 9 Räntekostnader och liknande kostnader
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Summa

81

-61

-85

-61

2014

2013

-497

627

2014

2013

-2 241

-2 395

-177

692

-2 418

-1 703

Not 10 Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

Not 11 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt
Summa

Avstämning av effektiv skatt
2014

2013

2 700

2 667

-594

-587

Ej avdragsgilla kostnader

-1 132

-504

Ej skattepliktiga intäkter

148

143

Skatt på ränta för ingående periodiseringsfonder

-12

-9

Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats, 22 %
SKATTEEFFEKTER BESTÅENDE AV:

Uttagsbeskattning avseende uthyrning av lokaler
Redovisad effektiv skatt
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-828

-746

-2 418

-1 703

Not 12 Balanserade utgifter för dataprogram
2014-12-31

2013-12-31

Vid årets början

42 680

42 680

Vid årets slut

42 680

42 680

-40 902

-32 366

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Under 2009 produktionssattes bolagets marknadssystem för medlemsadministration och fakturering. De kostnader som aktiverats avser anpassning
och vidareutveckling av standardprogramvara med

-1 778

-8 536

-42 680

-40 902

0

1 778

33 623 kkr och licenser med 9 057 kkr. De två
huvudkomponenterna i systemlösningen var Microsoft Dynamics CRM 4.0 och Microsoft Dynamics
AX 2009. Avskrivningstiden var fem år.

Not 13 Varumärken
2014-12-31

2013-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Vid årets början

90

90

Vid årets slut

90

90

Vid årets början

-90

-90

Vid årets slut

-90

-90

0

0

2014-12-31

2013-12-31

20 530

20 794

-797

-1 050

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

Redovisat värde vid årets slut

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Inköp
Vid årets slut

881

786

20 614

20 530

-15 525

-14 286

675

819

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
Vid årets början
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

-1 710

-2 058

-16 560

-15 525

4 054

5 005
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Not 15 Andelar i koncernföretag
2014-12-31

2013-12-31

Vid årets början

200

200

Redovisat värde vid årets slut

200

200

ANTAL ANDELAR

ANDEL I % 1)

REDOVISAT VÄRDE

Näringlivets hus i Stockholm AB, 556662-9050, Stockholm

1 000

100

100

Näringslivets Ekonomifakta AB, 556669-7685, Stockholm

1 000

100

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
DOTTERFÖRETAG / ORG NR / SÄTE

Summa
1)

100
200

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

2014-12-31

2013-12-31

Vid årets början

50

50

Redovisat värde vid årets slut

50

50

SPECIFIKATION AV VÄRDEPAPPER

REDOVISAT VÄRDE

Restricted Trust Fund of SACC

29

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

16

AB Svenska Miljöstyrningsrådet

5

Näringslivets delegation för Marknadsrätt

0

Summa

50

Not 17 Uppskjuten skatt
VÄSENTLIGA TEMPORÄRA SKILLNADER
Uppskjuten skatt på pensionsavsättningar

2014-12-31

2013-12-31

6 229

6 406

2014-12-31

2013-12-31

16 389

16 872

Den uppskjutna skattefordran är hänförlig till
pensionsutfästelse och därmed sammanhängande
löneskatt, där avdragsrätt erhålls först i samband
med utbetalning, se även not 23.

Not 18 Övriga långfristiga fordringar
Redovisat värde på kapitalförsäkring
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Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31

2013-12-31

5 455

5 521

Förutbetalda hyror

76

106

Förutbetalda Facility Managementkostnader

Förutbetalda försäkringskostnader

2 260

1 366

Förutbetalda kostnader för tjänster

6 724

6 058

558

1 931

Upplupna tjänsteintäkter
Övriga poster

19 907

8 501

Summa

34 980

23 483

Not 20 Eget kapital
AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

BALANSERAT
RESULTAT

200

40

Ingående eget kapital
Disposition enligt årsstämma - balanseras i ny räkning

ÅRETS
RESULTAT

SUMMA EGET
KAPITAL

54 658

964

55 862

964

-964

Årets resultat
Utgående eget kapital

200

Aktiekapitalet består av 2 000 st aktier med
kvotvärde 100 kr.

40

55 622

282

282

282

56 144

Effekt vid byte av redovisningsprincip
Effekten på eget kapital som övergången till
BFNAR 2012:1 medför framgår av not 28.

Not 21 Ackumulerade överavskrivningar
Maskiner och inventarier

2014-12-31

2013-12-31

2 268

1 772

2014-12-31

2013-12-31

3 650

3 650

2013-12-31

2012-12-31

5 820

6 118

16 389

16 872

6 104

6 127

28 313

29 117

Not 22 Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2010

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Pensionslöften kopplade till kapitalförsäkringar
Särskild löneskatt
Summa

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
baseras på nuvärdet av framtida förpliktelser och
beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet
och medföljande löneskatt har redovisats som
avsättning.
Pensionslöften kopplade till kapitalförsäkringar
Pensionslöften finns vars värde är kopplat till
separata kapitalförsäkringar som bolaget äger.

Kapitalförsäkringarnas värde har pantförskrivits till respektive pensionsberättigad. Värdet på
kapitalförsäkringen täcker vid varje tidpunkt åtagandet för pension. Värdet på kapitalförsäkringarna
redovisas som finansiell anläggningstillgång och
som avsättning för pensioner. Vid den tidpunkt då
bolaget kommer att betala pensionen uppkommer
skyldighet att betala särskild löneskatt. Denna löneskatt har redovisats som avsättning.
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Not 24 Övriga kortfristiga skulder
Skulder till medlemsorganisationer
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2014-12-31

2013-12-31

37 410

48 082

3 348

3 020

40 758

51 102

2014-12-31

2013-12-31

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner

4 295

4 266

Upplupna sociala avgifter

1 247

4 413

3 452

3 546

Övriga poster

Förutbetalda hyresintäkter

13 792

16 258

Summa

22 786

28 483

2014-12-31

2013-12-31

2 958

3 307

Not 26 Ansvarsförbindelser
Pensionsåtaganden

Pensionsåtagande
Pensionsåtagande som inte har tagits upp i balansräkningen och
som täcks av en företagsägd kapitalförsäkring. Pensionslöftet
överstiger det bokförda värdet med 2 958 kkr (3 307 kkr).

Not 27 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2014

2013

1 205

1 179

-85

-61

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M M
Realisationsresultat avyttring materiella anläggningstillgångar
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Övriga avsättningar
Summa

-33

11

3 488

10 594

-804

639

2 651

11 244

6 439

368

FÖLJANDE DELKOMPONENTER INGÅR I LIKVIDA MEDEL
Kassa och bank
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Not 28 Effekt av byte av redovisningsprincip i samband med övergång till K3
Resultaträkning
BELOPP I KKR

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

2013
ENLIGT TIDIGARE
REDOVISNINGSPRINCIPER

EFFEKT AV BYTE AV
REDOVISNINGSPRINCIPER

2013
ENLIGT NYA
REDOVISNINGSPRINCIPER

302 134

-16

302 118

459

16

475

302 593

0

302 593

-210 529

-

-210 529

-79 385

-1 597

-80 982

-10 594

-

-10 594

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-37

-

-37

2 048

-1 597

451

Ränteintäkter från långfristiga fordringar

-

471

471

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

1 179

-

1 179

-61

-

-61

3 166

-1 126

2 040

Rörelseresultat

Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

627

-

627

Resultat före skatt

3 793

-1 126

2 667

Skatt på årets resultat

-2 472

769

-1 703

Årets resultat

1 321

-357

964
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Balansräkning
BELOPP I KKR
2013-12-31
ENLIGT TIDIGARE
REDOVISNINGSPRINCIPER

EFFEKT AV BYTE AV
REDOVISNINGSPRINCIPER

2013-12-31
ENLIGT NYA
REDOVISNINGSPRINCIPER

1 778

-

1 778

5 005

-

5 005

200

-

200

50

-

50

Tillgångar
Anläggningstillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för dataprogram
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

5 637

769

6 406

Andra långfristiga fordringar

14 502

2 370

16 872

Summa anläggningstillgångar

27 172

3 139

30 311

45 152

-

45 152

118 607

-

118 607

4 344

-

4 344

Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar

4 989

-

4 989

23 483

-

23 483

368

-

368

Summa omsättningstillgångar

196 943

-

196 943

Summa tillgångar

224 115

3 139

227 254

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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BELOPP I KKR

2013-12-31
ENLIGT TIDIGARE
REDOVISNINGSPRINCIPER

EFFEKT AV BYTE AV
REDOVISNINGSPRINCIPER

2013-12-31
ENLIGT NYA
REDOVISNINGSPRINCIPER

Eget kapital och skulder
EGET KAPITAL
Aktiekapital

200

-

200

Reservfond

40

-

40

54 658

-

54 658

1 321

-357

964

56 219

-357

55 862

1 772

-

1 772

Periodiseringsfonder

3 650

-

3 650

Summa obeskattade reserver

5 422

-

5 422

25 621

3 496

29 117

Leverantörsskulder

57 268

-

57 268

Övriga kortfristiga skulder

51 102

-

51 102

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

OBESKATTADE RESERVER
Ackumulerade överavskrivningar

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

KORTFRISTIGA SKULDER

Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader

28 483

-

28 483

Summa kortfristiga skulder

136 853

-

136 853

Summa eget kapital och skulder

224 115

3 139

227 254

Övergången till de nya redovisningsprinciperna
har medfört att det bokförda värdet av kapital
försäkringarna respektive avsättning för pensionsförpliktelser ökats med 2 370 kkr. Utöver detta har

även avsättning för särskild löneskatt ökats med
1 126 kkr. De finansiella intäkterna samt pensionskostnaderna ökar båda med 471 kkr.

Underskrifter

Stockholm den 17 april 2015
Carola Lemne

Christer Ågren

Styrelsens ordförande och verkställande direktör
Lars Göran Johansson

Annika Lundius

Marie Rudberg

Anders Thorstensson

Min revisionsberättelse har lämnats den 17 april 2015
Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor
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Revisionsrapport

Från lekmannarevisor Lisbeth Gustafsson
till årsstämman i Svenskt Näringsliv Service AB
org nr: 556169-4554
Jag har i egenskap av lekmannarevisor granskat
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
i Svenskt Näringsliv Service AB för år 2014.
Granskningen har utförts enligt god sed i Sverige.
Det innebär att jag granskat om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Min granskning föranledde inga kvarstående
noteringar.
Stockholm den 17 april 2015
Lisbeth Gustafsson
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Svenskt Näringsliv
Service AB, org.nr 556169-4554
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Svenskt Näringsliv Service AB för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen och verk
ställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamåls
enliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision inne
fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten

i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenskt
Näringsliv Service AB:s finansiella ställning per den
31 december 2014 och av dess finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo
visningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag
även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Svenskt Näringsliv Service AB för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig
om förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
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Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har jag granskat om förslaget är för
enligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 17 april 2015
Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor
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