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Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021
Styrelsen och verkställande direktören avger 
följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.  
Uppgifter inom parentes avser föregående år.



4    GRÖNA ÅRSREDOVISNING 2021

Förvaltningsberättelse
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Förbundets ändamål och syfte är att tillvarataga och främja medlemmarnas gemensamma intressen i arbets-
givarfrågor, och vad gäller djursjukvården även gällande bransch- och näringspolitiska frågor. Intressebolaget 
Arbio AB, som ägs till en fjärdedel, ger service i dessa frågor till förbundets medlemmar. Förbundet har sitt säte 
i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

År 2021 har, liksom föregående år, i många avseenden präglats av den pågående Corona-pandemin, vilket  
påverkat såväl verksamheten inom Gröna arbetsgivare som styrelsearbetet. Förbundsstämman 2021 hölls 
digitalt, liksom flertalet styrelse- och sektionsmöten under året.

FRÄMJANDE AV FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Mot bakgrund av det rådande läget under året fortsatte stor del av verksamheten att hanteras digitalt. Under 
hösten 2021 uppstod en ”lucka” där föreningen kunde genomföra ett fysiskt styrelseseminarium, ett fysiskt 
personalmöte och vissa möten med medlemsföretag. 2021 var ett mellanår vad gäller avtalsförhandlingar och 
stort fokus under året låg på att arbeta med kompetensförsörjning till branschen. Arbetet gav resultat bland 
annat genom att öka antalet utbildningsplatser successivt fram till år 2027. Vidare kan glädjande konstateras 
att antalet sökande till naturgymnasierna i Sverige är det högsta sedan 2010.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag.
 2021 2020 2019 2018
Intäkter, tkr  3 681 3 549 3 537 6 088
Resultat efter finansiella poster, tkr  12 550 11 860 24 098 -3 054
Soliditet, %  97,3 96,2 94,6 96,0
Antal medlemsföretag  3 949 3 932 3 904 3 961

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

 2021-12-31 2020-12-31
Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 32 658 32 602
Årets resultat -61 56
 32 597 32 658
Jordbruksfonden*
Ingående balans  161 561 155 570
Årets resultat  8 247 5 991
 169 808  161 561

Summa eget kapital  202 405  193 478
Summa årets resultat  8 186  6 047
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av årets resultat 8 185 713 kronor gottgörs 8 246 734 kronor 
Jordbruksfonden och minus 61 021 kronor redovisas mot fritt eget kapital.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i 
övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

 NOT 2021 2020
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter   3 681  3 549

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader   -6 040  -7 258

Summa rörelsens kostnader  -6 040  -7 258

Rörelseresultat  -2 359  -3 709

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar  2  13 404  14 044
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   1 524 790
Räntekostnader och liknande resultatposter   -19  -

Summa resultat från finansiella investeringar   14 909  14 834

Resultat efter finansiella poster   12 550  11 125

Bokslutsdispositioner   -1 580  -2 380
Skatt på årets resultat   -2 784  -2 698

Årets resultat   8 186 6 047

* Specifikation Jordbruksfondens resultatandel
- Resultat intressebolag Jordbruksfondens proj i ARBIO  -892  -1 350
- Finansnetto  11 734  9 594
- Skatt  -2 395 -2 053
- Bidrag från föreningen  -200  -200
Årets resultatandel  8 247  5 991

Under 2019 påbörjades en ny utredning beträffande tillkomsten av Jordbruksfonden. Utredningen är ännu inte 
slutförd. I väntan på utredningens resultat redovisas Jordbruksfonden på samma sätt som tidigare.
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Balansräkning

  NOT 2021-12-31  2020-12-31
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag  3  10 500  10 500
Övriga långfristiga värdepappersinnehav  4  185 915  184 293
   
Summa anläggningstillgångar   196 415 194 793

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   49  212
Aktuella skattefordringar   2 442 21
Övriga kortfristiga fordringar   17  37
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   149  -
   2 657  270

Bank och kortfristiga placeringar  5  28 173  24 323
Summa omsättningstillgångar   30 830  24 593

SUMMA TILLGÅNGAR   227 245 219 386

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital   32 659  32 602
Jordbruksfonden   161 561  155 570
Årets resultat   8 186 6 047
Summa eget kapital   202 406 194 219

Obeskattade reserver   23 610 22 030
Summa avsättningar   23 610 22 030

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   42  99
Skulder till intresseföretag   149  840
Skatteskulder   - 1 276
Övriga kortfristiga skulder   13  26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 025  896
Summa kortfristiga skulder   1 229  3 137

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   227 245  219 386
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings-
nämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

RESULTATRÄKNINGEN
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Balansräkningen
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta
av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten kortfristiga placeringar ingår aktier som innehas
för att placera likviditetsöverskott på kort sikt.

Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehav-
en innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. 
I efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskriv-
ningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning.

Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där förbundet direkt eller
indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande
inflytande.

 I förbundets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av
vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Eget kapital
I förbundets egna kapital särredovisas Jordbruksfondens andel. Fonden togs över av Gröna
arbetsgivare vid tidigare sammanslagning av föreningar och särredovisas sedan dess som en egen
fond. Medel ur fonden finansierar projekt och aktiviteter inom lantbrukssektionen. Årets resultat för
fonden balanseras i ny räkning.

Personal
Förbundet har, i likhet med föregående år, inte haft några anställda och inte heller utbetalt några
löner. Löner och ersättningar utbetalas i intresseföretaget Arbio AB som fakturerar förbundet för
utförda föreningstjänster.
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NOT 2 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR  
 SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  2021 2020
 Utdelningar  4 108  1 929
 Förvaltningskostnader  -1 086  -985
 Realisationsresultat vid försäljningar av anläggningstillgångar  10 382  13 100
 Summa  13 404  14 044

NOT 3 AKTIER I INTRESSEBOLAG

  Org nr Säte     Antal aktier     Andel Värde
Arbio AB 556067-2924 Stockholm  6 750 25,00 % 10 500

  2021-12-31 2020-12-31
 Ingående värde 10 500  10 500
 Utgående värde 10 500 10 500

Eget kapital i Arbio AB uppgår 2021-12-31 till 40 760 tkr. Resultatet för räkenskapsåret uppgår till minus 597 tkr.
Aktierna i intresseföretaget ägs till 1/4 av vardera Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Gröna arbetsgivare,  

Trä- och Möbelföretagen och Grafiska Företagens Förbund.
Varje aktieägare är förbunden genom konsortialavtal att bära sin egen verksamhets kostnader i Arbio AB.

  2021-12-31 2020-12-31
Fördelning av resultat i Arbio AB
Intäkter  41 181  39 975
Kostnader  -40 582  -37 277
Rörelseresultat  599  2 698
Finansnetto  54  31
Avs. periodiseringsfond  -260 -760
Skatt  -166  -490
Årets resultat  227  1 479

Ingående redovisat ackumulerat resultat  12 474  10 995
Årets resultat  227  1 479
Utgående redovisat ackumulerat resultat  12 701  12 474
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Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

Annika Bergman  Göran Brynell Elisabet Ellström
Styrelseordförande 

Ivo Krsek Kenneth Lundin Mats Sandgren

Pelle Sättare Johan Wiklund

Lena-Liisa Tengblad 
Verkställande direktör

NOT 4 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden  184 293  187 415
Årets förändringar
Tillkommande värdepapper  22 189 28 010
-Avgående värdepapper  -20 567  -31 132
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  185 915 184 293

Utgående redovisat värde, totalt  185 915  184 293

Bokfört värde
Förbundet  45 428  43 174
Jordbruksfonden  140 487  141 119
 185 915  184 293
Marknadsvärde
Förbundet  47 419  50 188
Jordbruksfonden  184 822  169 588
 232 241 219 776

NOT 5 BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR

 2021-12-31 2020-12-31
Bank - Förbundet 3 347 4 392
Kortfristiga placeringar
Förbundet 6 260 9 284
Jordbruksfonden 18 567 10 647
Summa 28 174 24 323
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Revisionsberättelse
Till förbundsstämman i Gröna arbetsgivare, org.nr 802001-9892

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  
Gröna arbetsgivare för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i  
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns an-
svar samt Den icke-kvalificerade revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som  
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på miss-
tag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar sty-
relsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och Verkställande direktör avser att likvide-
ra föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentli-

ga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är till-
räckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
Verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och Verkställande direktör använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentli-
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ga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifi era uttalandet om årsredovis-
ningen. Mina slutsatser baseras på de

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen,

  däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och

  händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informe-
ra om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifi erat.

Den icke-kvalifi cerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-
vida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Gröna 
arbetsgivare för år 2021.

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträff ande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller Verkställande direktör i något väsentligt avse-
ende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskning-
en på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för för-
eningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska 
underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Veronica Carlsson
Auktoriserad revisor

Carl Erik Ehrenkrona

Deltagare
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