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Förvaltningsberättelse

Södra Sveriges Trävaruexportförening, 829500-4116, (SST) styrelse och arbetande
styrelseordförande, får härmed avge årsbokslut för 2017, det 81 :e i föreningens historia.

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till uppgift att tillvarataga sågverksindustrins och trävaruexportens intressen samt
främja dessa näringsgrenars sunda och tidsenliga utveckling.

Den ekonomiska redovisningen framgår av redovisningen nedan. Sammanfattningsvis har 2017 års
verksamhet givit ett överskott på 31 315 kr (fg år underskott 61 330 kr). Balansomslutningen var 546
761 kr (fg år 544 189 kr). Föreningen har vid årets utgång ett eget kapital på 482 647 kr (fg år 451 332
kr).

Medlemmar

Vid årets utgång hade föreningen totalt 68 medlemmar (fg år 60 st).

Mötesverksamheten

Föreningen startade året med marknadsmöte den 5 februari på Träcentrum i Nässjö.
Tomas Eländer från PwC föredrog en rapport om utvecklingen och lönsamheten för
Svensk sågverksindustri. Wang Zhi, Smålands Shanghaikontor, informerade om Träexport till
Kina.

Föreningens årsmöte hölls i samband med marknadsdagen den 26 april på Linne' Universitetet i
Växjö.
Mikael Eliasson rapporterade om marknadsläget och Martinssons informerade om korslimmat trä,
Euler-Hermes deltog med sin syn pé marknaden.

Ordinarie höstmöte/marknadsmöte avhölls den 18 oktober på Elite Hotel i Växjö, föreningen bjöd in
medlemmarna till marknadsmöte, middag och övernattning till ett starkt reducerat pris, inbjudan
samlade 100 personer.
Mikael Eliasson, Svenskt Trä, rapporterade om internationella Softwood konferensen 2017.
Ulf Gustavsson, Byggmaterialhandlarna, pratade om trender och utveckling i bygghandeln.
Johan Freij, Danske Bank, pratade om trender i skogsindustrin.
Paneldebatt med Mikael Eliasson som moderator.
Jonas Helgesson höll en inspirationsföreläsning.

Utöver marknadsmöten så deltog föreningens ordförande tillsammans med 8 medlemsföretag i en
marknadsresa/trämässa i Shanghai som anordnades av Smålands Shanghai kontor. Denna resa fick
mycket uppskattning av de medverkande företagen.

Föreningen inbjöd även medlemmarna till en gratis utbildning avseende, Miljö och Hållbarhet,
utbildning samlade 30 personer på Träcentrum i Nässjö den 28e september samt utbildning den 14
december avseende Sågverkens Exportkontrakt, även denna utbildning samlade 30 personer.

Härutöver har 4 styrelsemöten avhållits.

Avgifter

Avgifter för 2017 har utgjorts av medlemsavgift 100 kr och av en sen/iceavgift om 4 400 kr. Avgifterna
har varit oförändrade.
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Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat

Totalt

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

307 933
31 315

339 248

339 248
339 248

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

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat
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Not 2017-01-01-
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

436 473
o

436 473

432106
491

432 597

o
-406 830

o
29643

-1 804
-358 948
-136161
-64 316

1 672
31 315

31 315

2986
-61 330

-61 330

31 315 -61 330
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Balansräkning
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Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

22125
7655
2247

32027

514 734

546 761

546 761

o
7652
2190

9842

534 347

544189

544189

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

143 399
143 399

307 933
31 315

339 248

482 647

15133
18452
30529

143399
143 399

369 263
-61 330
307 933

451 332

5826
51759
35272

64114 92857

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 546 761 544189
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
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Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Underskrifter

Växjö den 7 februari 2018
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Södra Sveriges Trävaruexportförening
Org nr 829500-4116

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Södra Sveriges
Trävaruexportförening för räkenskapsåret 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår
revision.

Revisionen har utfbrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i riinlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga
fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss
rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsbokslutets övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen,
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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