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VD-ORD
År 2015 togs ytterligare ett steg i TEKO:s
satsning vad gäller våra branschfrågor. Vi bildade då den nya föreningen TEKO, Sveriges
Textil- och Modeföretags Branschförening,
TEKO Bransch. Vi har tidigare arbetat med vår
vision och våra strategiska mål och nu har vi
äntligen en organisation på plats för att förverkliga detta. Det är genom TEKO Bransch vi
avser att bedriva de för våra medlemsföretag
så viktiga branschfrågorna inom hållbarhet,
innovation, kompetensutveckling och handelsfrågor. Att samla branschfrågorna i en egen
förening underlättar att fullt ut fokusera på det
som är kärnverksamheten för den organisationen vilket kommer att stärka TEKO.
TEKO:s medlemmar är med automatik medlemmar i den nya branschföreningen. När det
gäller frågor om hållbarhet, märkning, kemikalier med mera märker vi ett ökat intresse
för att samordna mode- och textilbranschen
oavsett om företagen är verksamma inom
tillverkning, design eller handel i egna butiker.
Redan nu har ett antal bolag med sammanlagt fler än 500 anställda tecknat medlemskap i TEKO Bransch. En sådan breddning
av medlemsunderlaget gör TEKO till en allt
viktigare röst i påverkansarbetet och ökar vårt
inflytande i och utanför Sverige.
För att förbättra vår kommunikation med
medlemmar och andra intressenter har vi

under året arbetat fram en ny hemsida,
som lanserades i februari 2016. Den nya
hemsidan tjänar på ett helt nytt sätt som en
informationsbas för TEKO:s medlemmar. Genom denna nya plattform förtydligar vi även
TEKO:s serviceområden, ställningstaganden
och inte minst speglar den, med såväl utökad
information som nytt färgmanér, det nya TEKO
– en organisation som stödjer företag i en
innovativ framtidsbransch.
Samarbeten sker med flera organisationer
inom branschen och TEKO har en viktig roll
som brygga till medlemsföretagen. Avgörande
för tekoindustrins framtid är fortsatt utveckling
och tillverkning av produkter och tjänster som
kan hävda sig i internationell konkurrens. Det
kräver ett nära samarbete mellan produktion
och produktutveckling. Då är det angeläget
att de satsningar som görs också leder till
den önskade utvecklingen. TEKO:s arbete
inom Stiftelsen Svensk Textilforskning, SST, har
därför stor betydelse.
Även TEKO:s medlemskap i GINETEX har
väckt stort intresse. GINETEX är ägare till
rätten att använda sig av de välkända tvättsymboler som ingår i den vanligast förekommande skötselstandarden för textilier. Genom
TEKO:s medlemskap i GINETEX kan våra
medlemsföretag fritt använda sig av dessa
symboler.

Ytterligare en avgörande fråga för teko
industrins framtid är lönebildningen.
Vi har fortfarande en situation där inflationen
ligger långt under det av Riksbanken fastställda målet. De senaste årens höjningar av
arbetskraftskostnaderna har inneburit ett hot
mot medlemmarnas internationella konkurrenskraft.
TEKO:s arbete i de pågående avtalsförhandlingarna inriktas mot att parterna måste ta
ansvar för att stärka konkurrenskraften för
den internationellt konkurrensutsatta industrin
i en situation med låg inflation och låga
produktivitetsförbättringar. Svensk tekoindustri är en framtidsbransch med miljö- och
hållbarhetsanpassade tekniska textilprodukter. Även mode och andra tekoprodukter
med utvecklingsarbete i form av design och
formgivning samt marknadsföring genererar
många arbetstillfällen i Sverige. Det är viktigt
att vi säkerställer möjligheterna till en fortsatt
god utveckling. Bilden av den ekonomiska
situationen i Sverige är tudelad, där den inhemska utvecklingen beskrivs i väldigt positiva
tongångar där risken för överhettning allt oftare diskuteras, medan en korrekt beskrivning
av den globala ekonomin är mycket dyster.
Kontrasterna mellan dessa bilder i kombination med att samordningen inom LO sprack
gör att det blir mycket svåra förhandlingar.

Anders Weihe, vd
Stockholm, mars 2016
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TEKO, SVERIGES TEXTIL- OCH MODEFÖRETAG
Styrelsen består av åtta ordinarie
ledamöter valda vid ordinarie
årsmöte. Under året har sex möten
hållits.

TEKO:s ORGANISATION
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte
den 19 maj 2015 omvaldes
Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson
(ordförande),
Stefan Dinér, Fristads Kansas Sverige AB
(vice ordförande),
Adam Brånby, Woolpower Sweden AB,
Hans Davidson, Eton AB,
Andreas Drugge, Kriss AB,
Christina Holmqvist, Swegmark of Sweden AB,
Mats Lundgren, FOV Fabrics AB samt
Per Segerqvist, Seger Europe AB.

Revisorer
Vid TEKO:s ordinarie årsmöte
den 19 maj 2015 nyvaldes
Jonathan Bexelius, EY, och omvaldes
Håkan Larsson, Tranemo,
till ordinarie revisorer.

Till revisorssuppleanter omvaldes
Sven Gatenheim, Mölnlycke, och
Jens Karlsson, EY, samt nyvaldes
Sofie Hörstedt, Tranemo.

Valnämnd

Representation i Svenskt Näringsliv

Tjänstemän

För 2015 hade TEKO rätt att utse en
suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs
styrelse. Årsmötet valde Anne Ludvigson till
suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs
styrelse.
Till ombud att representera TEKO
vid Föreningen Svenskt Näringslivs stämmor
utsåg årsmötet
Anne Ludvigson, Adam Brånby, Hans Davidson,
Stefan Dinér, Andreas Drugge, Christina Holmqvist, Mats Lundgren och Per Segerqvist.
Verkställande direktören, Anders Weihe, är
enligt TEKO:s stadgar självskriven som stämmoombud.
Representant i Svenskt Näringslivs
SME-kommitté har varit Adam Brånby.
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Vid TEKO:s ordinarie årsmöte den 19 maj
2015 omvaldes Bertil Johansson, TEXREP,
Fredrik Johansson, FOV, samt Sven Gatenheim.

Verkställande direktör med ansvar för
arbetsgivarfrågor: Anders Weihe
Generalsekreterare med ansvar för branschfrågor: Elin Lydahl (t.o.m. 10 juli 2015
därefter vakant resten av året)
Avtalsfrågor: Per Dalekant
Kommunikationschef: Lin Sällström
Miljöexpert: Henrik Willers
(t.o.m. september 2015),
Weronika Rehnby (fr.o.m. september 2015)
Branschfrågor och kansli: Maria Lindström
Samarbete med Teknikföretagen:
Sedan 1993 har TEKO ett kanslisamarbete
som sker med Teknikföretagen Service i
Sverige AB, vilket regleras genom ett sam
arbetsavtal.

TEKO, SVERIGES TEXTIL- OCH
MODEFÖRETAGS BRANSCHFÖRENING

På TEKO:s ordinarie årsmöte den 19 maj
2015 beslutades om inrättande av en ny
förening, TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretags Branschförening (TEKO Bransch) genom
antagande av stadgar och val av styrelse.
Till styrelse utsågs samma styrelse som för
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag. Från
1 januari 2016 bedrivs verksamhet i den nya
branschföreningen.

Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsföre
tagens årsavgifter för 2016 till 0,13 procent
av vederbörande företags totala lönesumma
under 2015 för såväl arbetare som övriga
anställda. Därav utgör 0,01 procent avgift till
TEKO och 0,12 procent serviceavgift till dess
helägda dotterbolag TEKO, Sveriges Textiloch Modeföretag Service AB. Därutöver utgår
en fast avgift om 1 000 kronor till TEKO,
Sveriges Textil- och Modeföretags Branschföre
ning. Lägsta årsavgift ska vara 10 procent
av ett prisbasbelopp 2016 plus avgift till
TEKO Bransch.
Årsmötet fastställde medlemsavgifter för 2016
för företag som är medlem i enbart TEKO
Bransch men inte i TEKO, Sveriges Textil- och
Modeföretag enligt följande trappa:
enmansföretag: 500 kr;
1-9 anställda: 1 000 kr;
10-49 anställda: 3 000 kr;
50-249 anställda: 5 000 kr;
fler än 250 anställda: 10 000 kr.

Årsmöte
Årsmöte hölls den 19 maj 2015 i hörsalen
Vestindien i Textile Fashion Center i Borås på
temat ”TEKO – en innovativ framtidsbransch”.
Ett nytt rekord noterades med 100 anmälda
deltagare.
En ny statistikrapport över tekobranschen
i Sverige lanserades, Annie McCourt, som
skrivit Sustainable Fibre Toolkit på uppdrag
av Stiftelsen Svensk Textilforskning, höll ett
anförande, Susanne Nejderås presenterade
Smart Textiles, Jan Lagerström och Sara
Fridell presenterade BioInnovation och Mats
Westin presenterade Mistra Future Fashion.
Avslutningstalare var Lars Leijonborg med sitt
anförande ”Allt vad tygen håller – om nya
satsningar på material och textilforskning”.
Dagen avslutades med en visning av Lars
Wallinutställningen på Textilmuséet samt det
traditionsenliga minglet med buffé.
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AVTALSFRÅGOR OCH ARBETSRÄTT
Under år 2015 har förberedelserna
för Avtal 2016 varit intensiva.
De nuvarande avtalen löper ut
den 31 mars. Mot bakgrund av att
kostnadsläget i Sverige försämrats
jämfört med viktiga konkurrentländer
och reallöneökningarna varit större
än parterna avsett är det viktigt att
löneökningarna kan hållas nere.
Den låga inflationen och Riksbankens försök att påverka parterna gör
att avtalsrörelsen ser ut att bli svår.
Den spruckna LO-samordningen
medför också osäkerhet.

AVTALSFRÅGOR
Nya avtal om konkurrensklausuler och
uppfinningar
6861
3370

6532

6293

3183

3491

2956

Förhandlings- och tvistelösnings
verksamheten
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Nya avtal om konkurrensklausuler och arbetstagares uppfinningar mellan Svenskt Näringsliv och PTK började gälla den 1 december
2015.

195

2014

Antal medlemsföretag
S:a redovisade arbetstagare årsmedeltal
Därav arbetare
Övriga anställda

2015






Alla siffror anges per den 1 januari respektive år.
*Årsmedeltal omräknat till heltidsanställda, ej individer.

Antalet vid förbundet centralt diarieförda förhandlingsärenden uppgick under år 2015 till
sammanlagt fem, varav tre på Tekoavtalets
område och ett på tjänstemannaområdet samt
ett så kallat myndighetsärende.
Motpart IF Metall: 3
Motpart Unionen: 1

Nämnder & kommittéer
Under året har inga ärenden hanterats i
nämnd eller kommitté.
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Myndighetsärenden
Under året var TEKO involverat i ett arbets
miljöärende.

Nyhetsbrev och hemsida
Medlemsföretagen informeras löpande om
förändringar i olika regelverk genom informationsbrev, hemsidan och ett elektroniskt
nyhetsbrev.

Arbetsrättsdag och utbildning
Under hösten genomfördes Teknikföretagens
arbetsrättsdag vid fem olika tillfällen runtom
i landet där TEKO:s medlemsföretag hade
möjlighet att närvara. Temat för dagen var
”Uppsägningar av personliga skäl och avsked
samt psykosocial arbetsmiljö”. Utbildningar
har även ordnats om arbetsrätt, arbetsmiljö
och förhandlingar.

DEN REGIONALA VERKSAMHETEN
Medlemsföretagen har i TEKO:s
regionala organisation i första hand
en effektiv rådgivningsfunktion.
Rådgivning inom lag och avtal är ett
viktigt område. Ytterligare en uppgift
för regionerna är att bygga nätverk
med och för medlemsföretagen.

TEKO:s regionverksamhet sker inom ramen
för den kanslisamverkan som Teknikföretagen
och TEKO bedriver. Detta medger att TEKO:s
medlemmar servas inom fem regioner med
sammanlagt tio kontor från norr till söder.
Totalt finns ett trettiotal rådgivare till medlemmarnas tjänst.
Huvudsakligen efterfrågas rådgivning inom
området lag och avtal. De frågeställningar
som ryms inom detta område har en mycket
stor spännvidd. Det kan handla om enkla
frågor som kan besvaras med ett ja eller
nej till det mer komplicerade som kräver en
omfattande analys.

6
DEN REGIONALA VERKSAMHETEN

En viktig kontaktyta för TEKO:s rådgivare
och inte minst för deltagande företag är det
nätverk som finns i Sjuhäradsbygden i form
av samarbetsgruppen TEKO Region Väst.
Samarbetsgruppen är etablerad och består
av tongivande företag från Borås, Mark och
Halmstad. Löner, anställnings- och arbets
villkor är vanliga ämnen för informations
utbyte i gruppen.

ARBETSMILJÖ
TEKO:s verksamhet inom arbetsmiljöområdet syftar bland annat till
att påverka EU, Sveriges regering
och riksdag och olika myndigheter
till att besluta om enkla och tydliga
regler som inte leder till godtyckliga
bedömningar. Genom att sprida
information, ge råd och utbilda vill vi
bidra till en god kunskap om arbetsmiljöfrågorna på våra medlemsföretag.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4) som träder i kraft 31 mars 2016.
Arbetsgivare ska, inom ramen för sitt systema
tiska arbetsmiljöarbete, undersöka och risk-
bedöma sin organisatoriska och sociala
arbetsmiljö.

Referensgruppen för Arbetsmiljö
TEKO och Teknikföretagen, RATT
Områden som berörts under året har bland
annat varit de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, regeringens
arbete med ny arbetsmiljöstrategi, arbetet
med ny ISO-standard för arbetsmiljö och det
nya direktivet om elektromagnetiska fält (EMF).

Sanktionsavgifter

Referens- och projektgrupper

2014 genomfördes förändringar i arbetsmiljö
lagstiftningen avseende ökad användning av
sanktionsavgifter. Arbetsmiljöverket har under
2015 beslutat om 358 sanktionsavgifter.
Nästan hälften gällde krav i föreskrifterna om
byggnads- och anläggningsarbete. Var femte
sanktionsavgift gällde trucktillstånd och vart
tionde besiktning av lyftanordningar.

Referens- och projektgrupper som TEKO
deltagit i under 2015 (ej fullständig).
• Nanopartiklar
IVL – Svenska Miljöinstitutet driver ett
projekt vars syfte är att mäta och föreslå
åtgärder för risker med Nanopartiklar i
arbetslivet. Lunds Universitet (Avdelningen
för ergonomi och aerosolteknik och Arbetsoch miljömedicin) bedriver forskning om
arbetsmiljöriskerna vid industriell tillverkning och hantering av nanomaterial.
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• Isocyanater
Nya regler om isocyanater trädde i kraft
2014.
Prevent har under året inlett ett arbete med
att uppdatera sitt material på området.
• Implementering av Lean
Swerea IVF driver ett projekt, Integrering av
arbetsmiljöperspektivet för hållbar Leanimp
lementering och attraktivt arbete.
• Noll vibrationsskador
Swerea IVF driver ett projekt som syftar till
att ta bort vibrationsskador genom att ut-
veckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de
användande företagens konkurrenskraft.

BRANSCHFRÅGOR
Sedan den 1 januari 2016 bedrivs
TEKO:s branschfrågor genom den
nya organisationen TEKO Bransch.
Verksamheten sker vid kansliet i
Stockholm samt, beträffande miljöoch hållbarhetsfrågor, från ett
nyetablerat kontor i Textile Fashion
Center i Borås.
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Handel och tull

Förhandlingarna om det transatlantiska frihandelsavtalet TTIP fortsatte under 2015, dock
utan att man kommit överens om något utkast
till avtal. TEKO har fortsatt sitt arbete med att,
tillsammans med sina europeiska likasinnade
systerorganisationer, föra fram våra ståndpunkter om bland annat förenklade ursprungsregler för tekovaror.
Stora förändringar är på gång inom tullområdet då den nya Unionstullkodexen börjar
träda i kraft under 2016.
TEKO gav under året en kurs i samarbete med
Tullverket om handel med Norge.

Statistik
Den totala tekoexporten uppgick under 2015
till 22,6 miljarder kronor (2014: 20,5 mdr
kr) där kläder stod för 15,4 miljarder kronor
(2014: 13,9 mdr kr).

Importen uppgick till 48 miljarder kronor
(2014: 45 mdr kr) varav kläder 35,8 miljarder
kronor (2014: 33 mdr kr).
En uppdaterad version av modestatistik
rapporten utkom i januari och en i november
2015.

Logistik
TEKO erbjuder sina medlemmar ett flertal
tjänster inom logistik (kallat TEKO Logistik)
med fördelaktiga lösningar. TEKO:s medlemmar kan ta del av en stor mängd logistiktjänster till fördelaktiga priser och har rätt till gratis
rådgivning inom området. De medlemmar
som utnyttjat tjänsten har sparat mellan 40
och 60 procent på sina logistikkostnader.
Under året bildades en referensgrupp inom
logistik. Ett möte har hållits med gruppen.
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Mässor och evenemang
Almedalen
TEKO fanns på plats under Almedalsveckan
där vi tillsammans med Svensk Handel,
BioInnovation, Svensk Form, Swedish
Fashion Council, DyeCoo, OrganoClick och
T4RI anordnade modevisning och seminarium
under titeln ”Världens mest hållbara catwalk”.
Seminariet utgick från frågeställningen om hur
vi skapar en cirkulär ekonomi för textilier och
hölls i form av en paneldiskussion där klimatoch miljöminister Åsa Romson, språkröret för
Grön Ungdom Lorentz Tovatt, statssekreteraren på Näringsdepartementet Eva Lindström,
vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
Kristina Yngwe samt ordförande i Nordiska
Rådets medborgar- och konsumentutskott
Annicka Engblom medverkade. Seminariet
avslutades med en catwalk där innovationer i
form av nya material, produkter och processer
presentades.

I Almedalen fick TEKO också möjlighet att
träffa miljöministern i enskilt möte och där ta
upp kemikaliefrågan (se Hållbarhet).

Techtextil
TEKO fanns på plats på den internationellt
ledande mässan inom teknisk textil, Techtextil i
Frankfurt, som hölls i maj. Under mässan arrangerade TEKO tillsammans med Swerea IVF
ett uppskattat och välbesökt branschmingel för
att träffa medlemmar och även möjliggöra en
knytpunkt för intressanta diskussioner om de
spännande nyheter som kunnat skådas under
mässans gångna dagar.

ITMA
Under hösten åkte TEKO tillsammans med
en rad medlemsföretag på en besöksresa till
ITMA, världens största textilmaskinsmässa
som arrangeras vart fjärde år. Den 12-19
november 2015 stod Milano som värd. TEKO
arrangerade tillsammans med samarbetspartnern, företaget vonKtek, två resetillfällen där
medlemsföretag i TEKO erbjöds ett fördelaktigt paket. Båda tillfällena var fullbokade och
mycket uppskattade. Under mässans gång
arrangerade TEKO bland annat en presentation och demonstration av det holländska
företaget DyeCoo Textile Systems som har
utvecklat den första vattenfria färgningstekniken för kommersiellt bruk.

Standardisering
TEKO finns representerat i två kommittéer,
SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier och SIS/TK 160
Textil. Inom TK 160 Textil är det Christina
Rylander-Kalbo som representerar TEKO i
WG10 och AG 1 (Storlekssystem). Medlemsföretaget Fristads Kansas Sverige AB representerar TEKO i AG 2, Färg, tvätt och vatten
samt AG 4, Mekaniska egenskaper. Inom TK
332 Sjukvårdstextilier finns medlemsföretagen
Care of Sweden AB, Almedahls Alingsås AB
och Fristads Kansas Sverige AB med på egna
mandat och TEKO finns med som informationsmottagare.
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HÅLLBARHET
I september gick Henrik Willers,
TEKO:s mycket uppskattade miljöexpert, i pension efter att ha arbetat
med miljö- och energifrågor sedan
slutet av 1980-talet.
Weronika Rehnby rekryterades som
ny textil- och miljöexpert.

Påverkansarbete
TEKO samarbetar inom miljöområdet med
expertis inom Teknikföretagen och deltar i
Svenskt Näringslivs miljögrupp för branschorganisationer när textilrelevanta frågeställningar tas upp.

Kemikalier
TEKO har under året fortsatt sitt påverkansarbete för att genom EU:s kemikalielagstiftning
REACH få till förbud mot farliga kemikalier i
textila produkter genom harmoniserade regler. I början av året gjorde TEKO och Svensk
Handel gemensam sak och skrev ett brev
direkt till EU-kommissionen med uppmaning
om reglering av farliga ämnen i textil genom
REACH.
I oktober bjöds textil- och modebranschen in
till miljöministern, som önskade branschens
stöd för ett brev riktat till EU-kommissionen
om förbud mot CMR-ämnen (cancerogena,
mutagena, reproduktionstoxiska) i textila kon-
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sumentprodukter samt åtgärder gällande antibakteriella medel och högfluorerade ämnen.
Inför mötet samarbetade TEKO med Svensk
Handel för att gå igenom brevets innehåll.
I oktober lanserade EU-kommissionen en
konsultation gällande förslag på förbud mot
CMR-ämnen i textila konsumentprodukter via
artikel 68(2). TEKO och Svensk Handel gav
SWEREA i uppdrag att ta fram ett underlag för
att besvara konsultationen.
TEKO fanns på plats när EU-kommissionen
i november höll ett intressentmöte för att gå
igenom konsultationen. Det fanns många
oklarheter kring konsultationen. Arbetet med
TEKO:s svar har utgjort en prioritet för TEKO:s
nybildade Kemikaliegrupp.
Kemikalieinspektionen arbetar med regeringsuppdraget ”Strategi för att främja giftfria och
resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen”.

FOTO: SVENSK HANDEL. FOTOGRAF: LINDA KROON

Naturvårdsverket har fått regeringsuppdraget
att utveckla förslag om hantering av textilier.
Under hösten har TEKO på uppdrag från
Miljö- och Energigruppen uppvaktat Naturvårdsverket med anledning av att BREFdokumentet (BAT, Best Available Technique) för
textil ska revideras och för att Naturvårdsverket ska inkludera Siv Hansson från Länsstyrelsen i Västra Götaland i arbetet. Hon är sedan
många år tillbaka en del av TEKO:s miljö- och
energigrupp.
TEKO har deltagit i Upphandlingsmyndighetens referensgrupp för textilkriterier vid
upphandling vilka blev klara under året. TEKO
har också uppvaktat Upphandlingsmyndigheten för att uppmärksamma vikten av stöd till
upphandlare så att inte kriterierna används
på ett felaktigt sätt, vilket skulle kunna drabba
våra medlemsföretag negativt.

Referensgrupper
I myndigheternas textildialoger och referensgrupper efterfrågas TEKO:s ställningstaganden och för att kunna företräda medlemmarna behövs forum och kanaler för att diskutera
dessa. Samma gäller för andra parter som
önskar svar från TEKO som branschorganisation.
TEKO:s miljö- och energigrupp har hållit tre
välbesökta möten under året. Miljö- och energigruppen har sitt fokus på produktionsfrågor
och bytte under hösten namn till Beredningsgruppen.
Under hösten har grupper inom följande
områden har bildats: Kemikalier, Upphandling
& Märkningar samt Textilavfall & Producentansvar.
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STIFTELSEN SVENSK TEXTILFORSKNING, SST
Stiftelsen Svensk Textilforskning har
som uppgift att i samarbete med
TEKO understödja och främja
teknisk–vetenskaplig forskning och
högre undervisning rörande textila
produkter samt deras framställning
och användning. Bidrag kan lämnas
till enskilda bolag och organisationer, institutioner, skolor eller samverkansinitiativ.

Stiftelsen Svensk Textilforskning grundades den
28 januari 1943 av dåvarande Textilrådet och
Konfektionsindustriföreningen, branschföreningar för den svenska textil- respektive konfektionsindustrin inom Sveriges Industriförbund.
Sedan 2007 har TEKO, Sveriges Textil- och
Modeföretag huvudmannaskapet för stiftelsen.
Under året har stiftelsen inlett ett utvecklingsarbete med förbättrad synlighet och kommunikation och ett påbörjat strategiarbete.

Stiftelsens kapital
Förmögenheten, med hänsyn till dold reserv i
värdepapper, uppgick per den 2015-12-31 till
95 841 987 kronor (föregående år 102 581
744 kronor).

Stiftelsens styrelse
Ordinarie ledamöter
Per-Olof Hygren, Happy Land Holding AB
(ordförande)
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Mikael Danielsson, Albany International AB
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Margaret McNamee, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
Jonas Peterson, Craft International,
New Wave Sports AB
Pernilla Walkenström, Swerea IVF
Elin Lydahl, TEKO (fram till 2015-07-01)

Suppleanter
Robert Bornefalk, Nordifa AB
Ellinor Niit, Niit-Tex AB
Revisorer
Revisorer har under verksamhetsåret varit
auktoriserade revisorn Jonathan Bexelius samt
suppleant Sven Gatenheim.
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Bidrag har under året
lämnats till följande:
Stipendier
I juni delades tre stipendier ut om vardera
12 500 kronor till textil- och modestudenter.
Två stipendier gick till studenter inom modedesign på Textilhögskolan i Borås respektive
Beckmans Designhögskola och ett stipendium
gick till en student inom textildesign vid Textilhögskolan i Borås. Stipendiemottagarna var:
Textilhögskolan:
Textildesign: Hanna Bredberg för ”Dear Deer”
Modedesign: Sara Lundberg för ”Oh my God´s”
Beckmans Designhögskola:
Modedesign: David Brask för ”Frizon”
Stiftelsen har tagit över ansvaret för E-Teamstipendierna som delas ut till utlandsstuderande textilstudenter inom ramen för AUTEX.
Normalt delas två stipendier ut per år för två
år (en termin i taget, resultat avgör fortsatta
utbetalningar). 2015 beslutade styrelsen undantagsvis att bevilja tre stipendier och dessa
gick till Julia Aronsson, Ida Marklund samt
Gabrielle Skelte för läsåren 2015-2017.
Fjolårets stipendiat Nikolina Brixland
(2014-2016) har fått fortsatta utbetalningar
på sitt stipendium.
Beviljade ansökningar:
Färgmaskiner (Textilhögskolan),
750 000 kr, beslut 2015-03-06
Tillägg till 3D Body scanner (Textilhögskolan),
15 000 kr, beslut 2015-03-06
Maskinpark och ny teknik (Tillskärarakademin),
630 000 kr, beslut 2015-05-29
Supercritical CO2 Lab Dyeing System
(Textilhögskolan), 264 000 kr,
beslut 2015-09-10
Wet-to-dry (Textilhögskolan),
10 000 000 kr, beslut 2015-09-10
(inriktningsbeslut taget 2014-12-17)
Dessutom utbetalades 16 085 kronor under
posten Sustainable Fibre Toolkit för att
finansiera författarens resa till Sverige för att
presentera arbetet med boken för TEKO:s
årsmöte den 19 maj (beslut 2015-03-06).
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ÅRSREDOVISNING
Styrelsen och den verkställande direktören för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
(org nr 802003-4925) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2015.					
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma
bransch- och arbetsgivarorganisationen för svensk textil- och konfektionsindustri. Huvuduppgiften är att ge service och information
till medlemsföretagen samt att företräda den svenska tekobranschen, dess företag och produkter både nationellt och internationellt i frågor av gemensamt intresse. Kärnan i verksamheten
utgörs av arbetsgivarservice, arbetsrätt, marknadsfrågor, EU samt
hållbarhets- och miljöfrågor.
Under året togs ytterligare ett steg i TEKO:s satsning vad gäller branschfrågor genom beslut på årsstämman den 19 maj att
bilda den nya föreningen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretags
Branschförening, TEKO Bransch. Vid årsstämman beslutades att
TEKO skänker 120 Mkr till TEKO Bransch i samband med bildandet, vilket har fått stor effekt på TEKO:s resultat 2015. Kostnaderna
har delvis finansierats via en anteciperad utdelning från dotterbolaget TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Service AB.		
Verksamheten i TEKO Bransch ska finansieras med detta skänkta
kapital samt en medlemsavgift. I syfte att attrahera bolag som
delar TEKO:s mål vad gäller branschfrågor men inte kan eller vill
bli arbetsgivarmedlem är det möjligt att bli medlem enbart i TEKO
Bransch. Skälet är att bolag kan vara bundna av andra kollektivavtal och bedriva verksamhet för vilka TEKO:s kollektivavtal inte är
anpassade, främst butikskedjor.
En ny generalsekreterare har rekryterats att leda TEKO Bransch.
Verksamhet bedrivs i TEKO Bransch från den 1 januari 2016 med
tre anställda.
Under året har samarbetet med de nordiska systerorganisatio
nerna fortsatt, vilket ger en plattform för informationsutbyte och
gemensamt agerande bland annat inom EU. Mot bakgrund av den

utveckling som Euratex genomgått är styrelsen fortsatt positiv till att
på sikt åter bli medlem i Euratex.
Genom arbetet i Stiftelsen Svensk Textilforskning är TEKO även
en viktig aktör för att utveckla nya textila innovationer och metoder.
För att stärka vår kommunikation med medlemmar och andra
intressenter har vi under året arbetat med en ny hemsida, som
lanserades i februari 2016.
Verksamheten har liksom tidigare bedrivits med egen personal
samt genom kanslisamarbete med Teknikföretagens Service i
Sverige AB, vilket reglerats genom ett relationsavtal.
Finansiella risker
Föreningen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så
som marknadsrisk inklusive valutarisk och ränterisk, kreditrisk,
likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Från och med den 1 april 2009
har Svenskt Näringsliv i uppdrag att förvalta föreningens kapital.
Förvaltningen sker i enlighet med placeringsreglemente vilket fastställts av TEKO:s och Svenskt Näringlivs styrelser. Under 2015 har
marknadsvärdet på aktieportföljen ökat i relation till index.
					
Koncernen
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Service AB är ett helägt dotterbolag med ändamål att bedriva service- och konsultverksamhet
till föreningens medlemmar.
Framtida utsikter
Verksamhetens framtida utsikter är goda. Föreningens goda
ekonomi skapar under alla omständigheter en stabil grund för den
framtida verksamheten.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE (KKR)
Koncern
Nettoomsättning

2015

2014

2013

2012

2011

2010

3 190

2 881

2 785

2 926

3 160

2 847

Rörelseresultat

- 130 636

- 10 193

- 10 612

- 9 491

- 11 032

- 11 227

Resultat före skatt

- 104 179

13 919

16 275

1 610

450

- 1 740

62%

98%

98%

98%

98%

98%

Soliditet

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR) I MODERBOLAGET		
Styrelsen föreslår att:			
balanserat resultat
och årets resultat
balanseras i ny räkning

305 846 050
- 85 964 162
219 881 888

Beträffande föreningens resultat och ställning hänvisas till nedan
intagna resultat‑ och balansräkningar.
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KONCERNRESULTATRÄKNING (KKR)

Nettoomsättning

Not

2015

2014

1

3 190

2 881

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

1,2,15

Personalkostnader

3,4

Avskrivningar

5

- 129 991

- 9 577

- 3 770

- 3 384

- 65

- 113

Summa rörelsens kostnader

- 133 826

- 13 074

Rörelseresultat

- 130 636

- 10 193

26 461

23 979

2

134

Resultat från finansiella investeringar

6

Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat före skatt
Skatt

7

ÅRETS RESULTAT
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- 6

- 1

26 457

24 112

- 104 179

13 919

- 4 755

- 4 186

- 108 934

9 733

KONCERNBALANSRÄKNING (KKR)

TILLGÅNGAR

Not

2015-12-31

2014-12-31

5

196

261

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

162 766

159 871

Övriga långfristiga fordringar

13

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

116 410

133 287

Summa finansiella anläggningstillgångar

279 176

293 158

Summa anläggningstillgångar

279 372

293 419

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

8

48

2 227

3 234

28

4

2 263

3 286

Kassa och bank

49 793

27 339

Summa omsättningstillgångar

52 056

30 625

331 428

324 044

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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KONCERNBALANSRÄKNING (KKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2015-12-31

2014-12-31

Eget kapital

10

Fria reserver

315 844

306 111

Årets resultat

- 108 934

9 733

Summa fria reserver

206 910

315 844

Summa eget kapital

206 910

315 844

390

390

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

596

609

Summa avsättningar

986

999

520

965

864

3 835

119 685

0

Fria reserver

Avsättningar
Avsättningar för skatter

11

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skulder till närstående

216

203

2 247

2 198

Summa kortfristiga skulder

123 532

7 201

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

331 428

324 044

Inga

Inga

0

0

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

POSTER INOM LINJEN
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

12

Beslutade stipendier med vissa förbehåll
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (KKR)

2015

2014

- 104 179

13 919

- 18 154

- 13 521

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Realisationsresultat
Avskrivning anläggningstillgångar
Avsättningar
Realisationsresultat anläggningstillgångar

65

113

- 13

- 36

0

79

- 122 281

554

- 7 726

- 3 499

- 130 007

- 2 945

708

4 849

119 617

282

120 325

5 131

- 9 682

2 186

Förvärv materiella anläggningstillgångar

0

- 326

Förvärv finansiella anläggningstillgångar

Inkomstskatt
Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Förändring rörelsekapital
Kassaflöde från löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

- 16 875

- 42 131

Avyttring finansiella anläggningstillgångar

49 011

35 935

Kassaflöde från investeringsverksamheten

32 136

- 6 522

Minskning (+) av långfristiga skulder

0

0

Minskning (+) av långfristiga fordringar

0

0

Årets kassaflöde

22 454

- 4 336

Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar, vid årets början

27 339

31 674

Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar, vid årets slut

49 793

27 338

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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RESULTATRÄKNING MODERFÖRENING (KKR)

Nettoomsättning

Not

2015

2014

1

480

343

- 125 000

- 5 029

- 2 748

- 1 855

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

1,2,15

Personalkostnader

3,4

- 65

- 113

Summa rörelsens kostnader

Avskrivningar

5

- 127 813

- 6 997

Rörelseresultat

- 127 333

- 6 654

45 554

18 371

Resultat från finansiella investeringar

6

Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter

1

115

- 5

- 1

45 550

18 485

Resultat före bokslutsdisp. och skatt

- 81 783

11 831

Resultat före skatt

- 81 783

11 831

- 4 181

- 3 726

- 85 964

8 105

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Skatt

7

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING MODERFÖRENING (KKR)

TILLGÅNGAR

Not

2015-12-31

2014-12-31

196

261

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

16

66 000

66 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

124 153

122 162

Övriga långfristiga fordringar

13

88 827

101 846

Summa finansiella anläggningstillgångar

278 980

290 008

Summa anläggningstillgångar

279 176

290 269

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

5

4

Övriga fordringar

14

26 673

2 614

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

14

1

Summa kortfristiga fordringar

26 692

2 619

Kassa och bank

37 431

19 619

Summa omsättningstillgångar

64 123

22 238

343 299

312 507

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING MODERFÖRENING (KKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital

10

Balanserat resultat

2015-12-31

2014-12-31

305 846

297 741

- 85 964

8 105

219 882

305 846

390

390

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

370

373

Summa avsättningar

760

763

243

310

Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för skatter

11

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld koncernen

1

226

119 685

0

Skatteskuld

864

3 604

Övriga skulder

178

93

Skuld till närstående

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 686

1 665

Summa kortfristiga skulder

9

122 657

5 898

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

343 299

312 507

Inga

Inga

0

0

POSTER INOM LINJEN
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

12

Beslutade stipendier med vissa förbehåll
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KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENING (KKR)

2015

2014

- 81 783

11 831

- 14 181

- 10 340

65

113

- 3

- 19

0

79

- 95 902

1 664

- 6 921

- 3 021

- 102 823

- 1 357

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Realisationsresultat
Avskrivning anläggningstillgångar
Avsättningar
Realisationsresultat anläggningstillgångar

Betald skatt
Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Förändring fordringar

612

2 189

Förändring kortfristiga skulder

94 814

216

Förändring rörelsekapital

95 426

2 405

- 7 397

1 048

Kassaflöde från löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv materiella anläggningstillgångar

0

- 326

Förvärv finansiella anläggningstillgångar

- 12 877

- 33 315

Avyttring finansiella anläggningstillgångar

38 086

28 306

Kassaflöde från investeringsverksamheten

25 209

- 5 335

0

0

0

0

Årets kassaflöde

17 812

- 4 287

Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar, vid årets början

19 619

23 906

Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar, vid årets slut

37 431

19 619

Finansieringsverksamheten
Minskning (+) av långfristiga fordringar
Minskning (+) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd
från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bok
föringsnämnden saknas har vägledning hämtats från
Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga
fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i
särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört
med föregående år. Samtliga belopp anges i kkr, om inte
annat anges.
Tillgångar och fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till
anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående noter.
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
För räntebärande värdepapper beräknas ett upplupet
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden, där räntan
beräknas vid anskaffningstidpunkten. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms utifrån marknadsvärdet. Portföljmeto
den tillämpas för aktier, där hela aktieinnehavet klassifi
ceras som en portfölj. För räntebärande värdepapper
bedöms nedskrivningsbehovet för varje enskilt innehav
för sig. Placeringar hos Svenskt Näringsliv redovisas till
nominellt belopp.
Kortfristiga placeringar

Som kortfristiga placeringar räknas placeringar med en
löptid som understiger ett år. Placeringarna redovisas till
upplupet anskaffningsvärde. Placeringar hos Svenskt Näringsliv redovisas till nominellt belopp. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms utifrån varje enskilt innehav för sig.

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår
och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin
förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de
skall infrias. Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar
för upplupna kostnader.
Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till
balansdagens kurs.
Intäktsredovisning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt
över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Finansiella anläggningstillgångar

Skulder

Intäkter redovisas generellt i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras
företaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Medlems- och serviceavgifter erläggs i förskott och
intäktsförs i den period de avser.
Försäljningsintäkter avseende övriga tjänster och varor
intäktsförs i samband med leverans samt när alla väsentliga risker övergått till kunden.
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Utdelningar redovisas i resultaträkningen när rätten att erhålla
utdelningen bedöms som säker.
Koncernredovisning

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
I koncernredovisningen ingår dotterföretag i vilka moderföreningen har mer än 50 procent av röstetalet eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över. Endast den
del av dotterföretagets kapital som intjänats efter förvärvet
ingår i koncernens egna kapital. Obeskattade reserver
har i koncernredovisningen delats upp i eget kapital och
uppskjuten skatt där den uppskjutna skatten beräknats till
22 procent.						
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (KKR)

Koncern

Not 1 Nettoomsättning

Moderförening

2015

2014

2015

2014

2 435

2 432

–

–

Medlemsavgifter

270

270

270

270

Övriga rörelseintäkter

485

179

210

73

3 190

2 881

480

343

Serviceavgifter

Summa

Inga inköp från eller försäljningar har skett mellan koncernföretagen varken i år eller föregående år.

Koncern

Not 2 Arvode till revisorer

Moderförening

2015

2014

2015

2014

Revision, Ernst & Young AB

51

Revisionsnära tjänster, Ernst & Young

25

112

17

56

43

15

27

Summa

76

155

32

83

Not 3 Medeltal anställda

Antalet anställda i moderföreningen har i genomsnitt varit 3 (2) personer,
varav 2 (1) är kvinna samt i koncernen 4 (3), varav 3 (2) är kvinnor.
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Not 4 Personalkostnader
Löner och andra ersättningar

2015

Moderförening

Styrelse
VD

Övriga
anställda

Styrelse
VD

Övriga
anställda

199

1 604

431

1 008

Dotterbolag
Totalt koncernen

2014

0

527

0

808

199

2 131

431

1 816

Pensioner och sociala kostnader

2015

Moderförening
Dotterbolag
Totalt koncernen

2014

Sociala
kostnader

Varav
pensioner

Sociala
kostnader

Varav
pensioner

953

276

706

181

409

182

586

245

1 362

458

1 292

426

						
Av moderföreningens och koncernens pensionskostnader avser 0 kkr (0 kkr) styrelse och VD.					

Ersättningar till ledande befattningshavare

					

Till styrelsen har utgått 199 kkr (431 kkr) i arvoden. Fasta arvoden utgår om 50 kkr till
ordförande och 25 kkr till vice ordföranden.					
VD med ansvar för arbetsgivarfrågor är anställd i närstående organisation och ersättning, 				
motsvarande 25% av en heltidtjänst, faktureras via relationsavtalet.								
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Koncern

Not 5 Inventarier
2015
Ingående anskaffningsvärde

Moderförening

2014

2015

319

327

327

Inköp

326

Försäljningar/utrangeringar

2014
319
326

- 318

- 318

Ack. anskaffningsvärde

327

327

327

327

Ingående ack. avskrivning enl. plan

- 66

- 192

- 66

- 192

- 65

- 113

- 65

- 113

- 131

- 66

- 131

- 66

196

261

196

261

Försäljningar/utrangeringar

239

Årets avskrivningar
Ack. avskrivning enl. plan
Bokfört värde

239

							
Avskrivningar enligt plan sker med 20 procent per år.

Not 6 Resultat från finansiella investeringar

Koncern
2015

Moderförening

2014

2015

2014

7 684

7 560

30 892

5 817

18 154

13 521

14 181

10 340

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar
Utdelningar
Realisationsresultat
Ränteintäkter

623

2 898

481

2 214

26 461

23 979

45 554

18 371

Övriga ränteintäkter

2

134

1

115

Summa

2

134

1

115

2015

2014

2015

2014

Inkomstskatt

- 4 755

- 4 186

- 4 181

- 3 726

Summa

- 4 755

- 4 186

- 4 181

- 3 726

Summa
Övriga ränteintäkter

Koncern

Not 7 Skatt
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Moderförening

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncern

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

Moderförening

2015

2014

2015

2014

159 871

153 554

122 162

117 528

16 252

21 232

12 396

16 100

Årets avyttring

- 13 357

- 14 915

- 10 405

- 11 466

Ack anskaffningsvärde

162 766

159 871

124 153

122 162

Bokfört värde

162 766

159 871

124 153

122 162

Koncern

Svenska noterade aktier
Utländska aktier
Utländska aktiefonder

Moderförening

2015

2014

2015

2014

144 789

142 009

110 260

108 332

2 839

2 839

2 839

2 839

15 087

14 973

11 004

10 941

Svenska onoterade aktier

50

50

50

50

Summa anskaffningsvärde

162 765

159 871

124 153

122 162

Marknadsvärde exkl. onoterade aktier

266 920

261 527

202 989

204 192

							
Finansiella risker
		
Föreningen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så
som marknadsrisk, inklusive valutarisk och ränterisk, kreditrisk,
likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Förvaltningen sker av Svenskt
Näringsliv i enlighet med av Svenskt Näringslivs styrelse fastställt
placeringsreglemente. Reglementet eftersträvar minimala ogynn
samma effekter på föreningens finansiella resultat och ställning
utifrån vald risknivå.
Marknadsrisk				
Valutarisk förekommer främst i en mindre del placeringar i finan
siella instrument som noteras i utländsk valuta. Ingen valutasäkring
sker normalt sett för dessa placeringar.
Ränterisk förekommer främst i de räntebärande portföljerna som
placeras hos Svenskt Näringsliv. Erhållen ränta baseras på den avkast
ning som de underliggande räntebärande placeringarna i portföljen
lämnar. Den valutarisk som finns i de räntebärande portföljerna
framkommer genom förändringar i erhållen ränta. Minst 50 procent
av placeringarna placeras i svenska kronor.

Kreditrisk
Placeringar i aktier och aktierelaterade instrument sker i noterade
värdepapper där kreditrisken bedöms som låg. Ingen enskild place
ring överstiger 5 procent av portföljen.
Kreditrisken i ränteportföljen beror både på kreditrisken gente
mot Svenskt Näringsliv, föreningens direkta motpart i placeringarna
och kreditrisken i de underliggande räntebärande värdepapper som
placeringarna sker i. Placeringar får, med procentuella begränsningar,
ske i värdepapper som utgivits av Svenska Staten, bostadsinstitut,
banker och stora börsbolag där kreditrisken bedöms som låg.
Kreditrisker i kundfordringar har historiskt varit små och förvän
tas vara så även framöver då merparten av faktureringen vänder sig
till medlemsföretagen.		
Motpartsrisk
Finansiella placeringar sker genom svensk bank. Motpart för ränte
bärande placeringar är Svenskt Näringsliv.
Likviditetsrisk och kassaflödesrisk
			
Föreningen har en god likviditet och en stor del av de finansiella
placeringarna är placerade i instrument som relativt snabbt kan
omsättas med kort varsel vilket medför att likviditetsrisken bedöms
vara mycket låg.
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Not 9 Periodiseringsposter

Koncern
2015

Moderförening

2014

2015

2014

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övrigt

28

4

14

1

Summa

28

4

14

1

186

196

186

143

59

135

59

96

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterskuld
Sociala kostnader
Löneskatt
Förvaltningsarvode Sv. Näringsliv
Övrigt
Summa

113

112

67

48

1 584

1 458

1 271

1 168

305

297

103

210

2 247

2 198

1 686

1 665

							

Not 10 Eget kapital

Bundna reserver

Fria reserver

Årets resultat

9 733

Koncernen
Ingående balans 150101

–

306 111

Vinstdisposition

–

9 733

- 9 733

Årets resultat

–

–

- 108 934

Utgående balans 151231

–

315 844

- 108 934

Balanserat resultat

Årets resultat

Moderförening
Ingående balans 150101

297 741

8 105

8 105

- 8 105

Vinstdisposition
Årets resultat
Utgående balans 151231

–

- 85 964

305 846

- 85 964

							

Not 11 Avsättningar för skatter

Koncern

Moderförening

2015

2014

2015

2014

Uppskovsbelopp

- 390

- 390

- 390

- 390

Summa

- 390

- 390

- 390

- 390
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Not 12 Ansvarsförbindelser

Koncern och moderförening
Koncernen och moderföreningen har pensionsåtaganden motsvarande den kollektivavtalade ITP-planen
varav delar av åtagandena är försäkrade i SPP Liv. Under 2011 har åtagandet skuldförts under posten
Avsättning till pensioner och kostnaden har belastat resultatet år 2015. Under 2015 har 61 tkr (f.å 61 tkr)
i koncernen och i moderföreningen 29 tkr (f.å 29 tkr) betalats ut.				
Årligen görs en omräkning av skulden. Storleken på framtida uppräkningar är beroende av ett flertal 			
omvärldsfaktorer. Under hösten 2015 har förhandlingar pågått med SPP och Alecta om en beståndsöverlåtelse av alla pensionsåtagande från SPP till Alecta. 							

							
Not 13 Andra långfristiga fordringar

Koncern

Moderförening

2015

2014

Ingående anskaffningsvärde

133 287

119 888

101 846

91 131

Avgående poster

- 17 500

- 7 500

- 13 500

- 6 500

623

20 899

481

17 215

Ack. anskaffningsvärde

116 410

133 287

88 827

101 846

Bokfört värde

116 410

133 287

88 827

101 846

Tillkommande poster

Not 14 Övriga fordringar

Koncern

Fordringar skattekonto

2015

2014

Moderförening

2015

2014

2015

2014

1 675

2 846

1 568

2 512

375

382

101

101

177

6

4

1

2 227

3 234

26 673

2 614

Kortfristig fordran SVN likvid
Fordringar dotterbolag

25 000

Övrigt
Summa övriga fordringar
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Not 15 Övriga externa kostnader
Gåva i samband med bildandet av TEKO Bransch 120 Mkr

							

Not 16 Andelar i koncernföretag
Dotterbolag
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Service AB, org nr 556103-4181

Anskaffningsvärde

Säte

Kapitalandel

Antal aktier

Stockholm

100%

10 000

2015

2014

66 000

66 000

							

Stockholm den 29 april 2016
Anne Ludvigson, ordförande

Stefan Dinér, vice ordförande

Adam Brånby

Hans Davidson

Andreas Drugge

Christina Holmqvist

Mats Lundgren

Per Segerqvist

Anders Weihe, VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2016
Jonathan Bexelius, auktoriserad revisor

Sven Gatenheim, förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Uttalanden

Till föreningsstämman i Ideella Föreningen
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag,
org.nr 802003-4925

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för Ideella Föreningen TEKO, Sveriges Textil- och Modefö
retag för år 2015.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning
ens och koncernredovisningens övriga delar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för föreningen och koncernen.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och en 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 årsredovisning och en koncernredo
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även reviderat styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Ideella Föreningen TEKO, Sveriges Textil- och
Modeföretag för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Revisorernas ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
lagen om ekonomiska föreningar.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn
innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt Internatio
nal Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säker
het att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltning
en på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 koncernredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förening
ens interna kontroll. En revision innefattar 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 och koncernredo
visningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk
tören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens
stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 29 april 2016
Ernst & Young AB
Jonathan Bexelius
Auktoriserad revisor
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Sven Gatenheim
Förtroendevald revisor

ÅRSREDOVISNING
IDEELLA FÖRENINGEN
TEKO, SVERIGES TEXTIL- & MODEFÖRETAGS BRANSCHFÖRENING
802496-1404

RÄKENSKAPSÅRET
2015-01-01–2015-12-31
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Ideella föreningen TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretags Branschförening, 802496-1404 får härmed avge årsredovisning för år 2015. Föreningen registrerades 2015-11-19 och detta
är föreningens första räkenskapsår.
Vid TEKOs, Föreningens årsstämma 2015 beslutades att TEKO
ger en gåva till TEKO Bransch vars värde uppgår till 120 MSEK.

Allmänt om verksamheten
Föreningens ändamål är att samla och stärka svensk tekoindustri,
att främja medlemmarnas internationella konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet, att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensama
intressen i branschrelaterade och näringspolitiska sidor.

VINSTDISPOSITION (KR)
		
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:		
Årets resultat
Totalt

119 476 220
119 476 220

Balanceras i ny räkning
Summa

119 476 220
119 476 220

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

RESULTATRÄKNING (KR)
Not
Övriga rörelseintäkter

2015-01-01
2015-12-31
120 000 000
120 000 000

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

- 209 301

Personalkostnader

- 314 479

Rörelseresultat

119 476 220

Resultat från finansiella poster

119 476 220

Årets resultat

119 476 220
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BALANSRÄKNING (KR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital

2015-12-31

2

Fritt eget kapital
Årets resultat

119 476 220
119 476 220

Summa eget kapital

119 476 220

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

523 780
523 780

Summa eget kapital och skulder

120 000 000

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1

Fordringar hos närstående

120 000 000
120 000 000

Summa omsättningstillgångar

120 000 000

Summa tillgångar

120 000 000

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

2015-12-31

Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser

Inga

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer
och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges
detta i särskild ordning nedan.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Tillgångar och fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
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NOTER (KR)
NOT 1 FORDRINGAR HOS NÄRSTÅENDE FÖRETAG

2015-12-31

Kortfristig fordran TEKO

120 000 000

NOT 2 EGET KAPITAL

2015-12-31

Ingående balans

–

Årets resultat

119 476 220

Eget kapital vid årets utgång

119 476 220

Stockholm den 29 april 2016
Anne Ludvigsson, Styrelseordförande

Adam Brånby, Styrelseledamot

Hans Davidsson, Styrelseledamot

Stefan Dinér, Styrelseledamot

Andreas Drugge, Styrelseledamot

Christina Holmqvist, Styrelseledamot

Mats Lundgren, Styrelseledamot

Per Segerqvist, Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2016
Jonathan Bexelius
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Ideella Föreningen
TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretags Branschförening,
org.nr 802496-1404
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ideella Föreningen
TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretags Branschförening för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upp
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen
den rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat
styrelsens förvaltning för Ideella Föreningen TEKO, Sveriges Textil& Modeföretags Branschförening för år 2015.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den aukto
riserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

Styrelsens ansvar

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid
med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

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 riskbe
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltning
en på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 29 april 2016
Ernst & Young AB
Jonathan Bexelius
Auktoriserad revisor
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Sven Gatenheim
Förtroendevald revisor

