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2 Inledning

Coop Värmland 
har en enkel idé
Ensam är inte stark. Bara ensam. Därför jobbar vi tillsammans. Ja, det är liksom 
hela grundidén med kooperationen. Tillsammans gör vi en bättre affär.

Vi tycker om mat
Det är egentligen grunden för allt vi ägnar oss åt om dagarna. I våra butiker runt om 
i Värmland erbjuder vi varje dag goda, pålitliga varor som underlättar i människors 
vardag, likväl som de sätter guldkant på helgmåltiderna. Att få sprida värmländsk 
matglädje är ingen dum uppgift att ha. Sa vi att vi tyckte om Värmland också? Det gör 
vi! Och därför försöker vi ha så mycket lokalproducerat som möjligt i våra butiker.

En idé från 1903
”Var kommer vi från?” Det är en fråga som mänskligheten har ställt sig i alla tider. 
Om vi ska bli lite mer vardagsnära så startade Konsum Värmland, som vi hette då, 
sin matresa 1966 genom att sju föreningar slog sig samman. Men redan 1903 gick 
84 modiga personer samman och startade Värmlands första konsumentförening 
i Nykroppa. Det gemensamma kapitalet uppgick till 224 kronor och föreningens 
viktigaste uppgift var att ”Till medlemmarna tillhandahålla rena oförfalskade varor till 
lägsta möjligt pris”. Tack Nykroppa för att ni satte fart på det hela och visade vägen.

Den kooperativa idén är jättegammal – och väldigt modern
De första kundägda kooperativen i Sverige dök upp redan i slutet av 1800-talet som 
en motreaktion på kartellbildningar, matfusk och allehanda orättvisor. Idén är helt 
enkelt lika enkel som genial. Ett antal privatpersoner går samman och bildar en 
konsumentförening som har som mål att göra bra saker för medlemmarna. Om du 
är medlem i Coop Värmland så är du en av de cirka 160 000 personer som äger vår 
förening. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem 
har en röst oavsett insatt kapital, och att kooperativet är öppet för alla. Det tycker vi 
känns väldigt bra. Och modernt!
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Vad betyder Värmland för oss?
Allt. Frågor på det? Jaha, du vill att vi utvecklar. Okej. Vi bor och verkar i Värmland och 
det är här som vi har vårt hjärta. I våra butiker i Värmland finns det ett stort inslag 
av lokalproducerad mat, inte minst genom vårt eget varumärke Nästgårds. En del 
producerar vi själva i Nästgårdsköket och annat kommer från duktiga värmländska 
matproducenter, större som mindre. Det lokala är viktigt för oss, men vi går inte 
omkring med skygglappar. Vi vill också vara öppna för intryck och matinspiration från 
vår omvärld.

Vision. Eller som vi säger i Värmland; Jäklar anamma
Coop Värmland ska vara den goda kraften inom värmländsk dagligvaruhandel. 
Det innebär bland annat att vi har ett stort fokus på ekologiskt, rättvisemärkt och 
lokalproducerat. Vi vill också vara en attraktiv arbetsplats och arbeta tillsammans 
mot utanförskap. Och naturligtvis ska alla som vill vara välkomna som medlemmar 
hos oss.

Dina butiker
Om du är medlem i Coop Värmland så är det ju faktiskt dina butiker. Och om du inte 
är medlem så vill vi ändå att du ska känna dig som hemma i drygt 60 butiker där både 
Coop, Pekås och MaxiMat ingår. När det gäller Coopbutiker så finns det ett flertal 
varianter; Coop Forum, Coop Extra och Coop Konsum. I framtiden kommer vi att 
fokusera på tre olika butikskoncept och det är Stora Coop, Coop och Lilla Coop – kort 
och gott.

TILLSAMMANS!
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Hänt 2017

KONSUM BLEV COOP

MOT FOTBOLLS-VM

För sjunde året i rad var Coop 
Värmland medarrangörer till 
Rock och Blues för MS på Ols-
sons Brygga i Arvika. Ett initia-
tiv som inneburit att närmare 
500 000 kronor genom åren 
insamlats till forskningen runt 
Multipel skleros (MS).

Föreningen beslu-
tade att medverka 
som regional 
samarbetspartner 
vid INAS fotbolls-
VM som går av 
stapeln i Värm-
land 2018. INAS 
är den internatio-
nella federationen 
för paraidrottare 
med intellektuell 
funktionsvaria-
tion.

NY KOSTYM ÄVEN
PÅ NORRSTRAND
Efter vårens ombyggnader  i Lysvik, Vålberg 
och Munkfors beslutade styrelsen att även 
bygga om Coop Konsum Norrstrand. 

I samband med ombyggnaden ändrades även 
namnet till Coop Norrstrand i enlighet med de 
nya framgångsrika formatomställningarna.

I samband med vårens föreningsstämma togs det 
första beslutet på stadgeförändringar som bl.a. 
innebär en rakare och kortare besluts- och kommu-
nikationsväg mellan den enskilda medlemmen 
och styrelsen, samt att föreningens namn skall 
ändras från Konsum Värmland Ekonomisk 
förening till Coop Värmland Ekonomisk förening.

STORA COOP VÄLSVIKEN SÅG DAGENS LJUS
Ett helt nytt 3 300 kvm stort 
Stora Coop slog upp portarna 
på handelsområdet Välsviken 
utanför Karlstad. Nyöppningen 

blev mycket väl mottagen av 
kunder och medlemmar där 
en av förklaringarna är den 12 
meter långa delikatessdisken.

ROCK
OCH BLUES

FÖR MS

Hänt under året

Under 2017 gjorde vi en ordentlig 
nylansering av vårt eget produkt-
varumärke Nästgårds. Produk-
terna har fått tydligare namn 
och lite gladare design och det 
blir förhoppningsvis lättare att 
hitta fram till den vämländska 
matglädjen i våra butiker. 
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Hänt 2017

AVTAL MED HEMGÅRDEN I RÅDA

LYSVIK, VÅLBERG & MUNKFORS

KARLSTAD SALUHALLOMSTÄLLNINGS-
PROGRAM

12 021 TRÄD PLANTERADES

COOP VÄRMLAND REDOVI-
SADE YTTERLIGARE ETT 
FÖRLUSTÅR FÖR 2016, SAM-
TIDIGT SOM MAN AVISERADE 
ATT DE VIDTAGNA BESPA-
RINGSÅTGÄRDERNA KAN GE 
FULL EFFEKT FÖRST INFÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2018.

Med anledning av beslutet att avveckla den egna charktill-
verkningen tecknades ett avtal med Hemgården i Råda att 
legotillverka några av de populäraste charkprodukterna i 
enlighet med Konsum Värmlands klassiska receptur.

Styrelsen beslutade att rusta upp butikerna i Lysvik, Vålberg och 
Munkfors. I samband med omställningen byter butikerna namn 
till Lilla Coop respektive Coop.

Som ett led i att återta 
lönsamheten och att friställa 
kapital till en genomgripande 
upprustning av föreningens 
butiksnät beslutade styrel-
sen och förvaltningsrådet 
att avveckla livsmedelsindu-
strin, Värmlandschark och 
Konsum Värmland Bageri. I 
åtgärdsprogrammet ingick 
också att Konsum Töcks-
fors, Coop Nära Nykroppa 
och Björneborg avvecklades 
tillsammans med resterande 
fackhandel och Bolist. Beslu-
ten innebar att 200 personer 
varslades om uppsägning.

Efter en omfattande utredning beslutar Coop Värmland att 
dra sig ur samordningsansvaret för Karlstad Saluhall. Anled-
ningen är att lokaliseringen är bristfällig och att intresset från 
Karlstadborna svalnat med ökande förlustsiffror som följd.

I linje med att stärka matin-
spirationen gavs, i samar-
bete med Svenska Kockars 
förening, ut en kokbok som 
sammanfattade tio års 
matdemonstrationer i Coop 
Värmlands butiker.

I ett 50-tal av föreningens butiker erbjuds det möjlighet att 
skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till bi-
ståndsverksamhet. Under 2017 skänkte Coop Värmlands med-
lemmar 240 549 kronor den vägen. Pengarna gick till Vi-skogen 
och innebar att 12 021 träd kunde planteras i östra Afrika.

Styrelsen och ledningsgrup-
pen beslutade att samt-
liga personer som varslats 
om uppsägning skall 
erbjudas ett individuellt 
omställningsprogram som 
ska underlätta för den 
enskilde att snabbt åter-
komma till arbetsmark-
naden.

Hänt under året
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VD-ord

En bransch i förändring

Man brukar säga att omvärlden aldrig har förändrats snabbare än vad den gör just nu. 
Detta gäller inte minst den dagligvarubransch som vi verkar och lever i. 
För oss är det viktigt att, förutom att ha fullt fokus på butiksverksamheten, strukturera 
och rama in viktiga framtidsfrågor.  Vi har därför identifierat fyra starka trender som påver-
kar vår omvärld och därmed även den värmländska dagligvaruhandeln. Genom att förstå 
trenderna och deras drivkrafter försöker vi på Coop Värmland snabbare och med större 
precision utveckla verksamheten till att bättre möta våra kunders behov.

Vi äter på delvis nya sätt

Hushållen lägger en allt större andel av 
sin totala konsumtion på café- och res-
taurangbesök. Detta i kombination med 
fler singelhushåll och ett ökat generellt 
intresse för mat och en upplevd ökad 
tidsbrist gör att matlagning från grun-
den många gånger prioriteras bort. Inom 
dagligvaruhandeln yttrar sig trenden i 
en växande efterfrågan på färdiga eller 
lättlagade måltidslösningar.

Det här gör vi

Vi anpassar kontinuerligt verksamheten 
till hushållens förändrade konsumtions-
vanor. Med kompletta måltidslösningar 
och välbalanserad färdigmat vill vi 
erbjuda ett alternativ till restaurangbe-
söket. Vi jobbar med recept och mattips 
i våra butiker, och under året gjorde vi 
en ordentlig nylansering för vårt eget 
varumärke Nästgårds. Vi vill göra det 
ännu enklare att hitta mat som är lätt 
och snabb att laga, men ändå erbjuda en 
hög kvalitet. På några av våra större bu-
tiker har vi anställda kockar och under 
året har vi bl.a. lanserat färdigskurna 
grönsaker och rotfrukter för en enklare 
och nyttigare matlagning hemma.

Digitaliseringen ökar

Mat på nätet växer fortare än någon 
annan e-handel. Tillväxten har tidigare 
framförallt skett i storstadsområden, 
men har under de senaste åren växt sig 
större även på vår marknad. Digitalise-
ringen innebär också en ökad transpa-
rens och öppnar upp för nya aktörer och 
affärsmodeller. Smarta telefoner kom-
mer sannolikt att spela en allt viktigare 
roll framöver, både som betalningskanal 
men också som en ny kommunikations-
kanal för erbjudanden till våra kunder.

Det här gör vi

Digitaliseringen möjliggör en gemen-
sam kundanpassning av erbjudanden 
och medlemsprogram. Via vår hemsida 
erbjuder vi en beställnings- och betal-
ningslösning för färdigkomponerade 
matkassar och ett brett sortiment av 
lokalproducerade tårtor, smörgåstår-
tor och festfat för avhämtning i butik. 
Vid två av våra större butiker erbjuder 
vi också en fullsortimentslösning för 
att kunna beställa, betala och hämta 
utanför butiken. Tillsammans med Coop 
Sverige kommer vi att jobba för att öka 
kapaciteten för onlinehandel med en 
ökad effektivitet.

”I våra butiker runt om i 
Värmland finns ett stort 
inslag av lokalproducerad 
mat, inte minst genom 
vårt eget varumärke Näst-
gårds... ”

12,1%
av den totala livsmedels-
försäljningen är lokala varor.
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 VD-ord

Den nya vardagsmaten

Livsstilsfrågor får ett allt större utrymme 
samtidigt som vi ser ett ökat intresse 
för vad maten innehåller och hur den 
produceras. Konsumenternas ökande 
medvetenhet om matens påverkan på 
den egna hälsan och närmiljön driver 
på försäljningen av ekologiska och 
vegatariska varor. Antalet flexitarianer, 
konsumenter som ibland väljer bort kött 
till förmån för vegetariska proteiner, ökar 
också. Därför är det viktigt för oss att 
agera och kommunicera vad vi gör inom 
dessa frågor.

Det här gör vi

Under året har vi utökat vårt vegetariska 
och ekologiska sortiment ytterligare. I 
många av våra omställda butiker samlar 
vi vegetarisk färdigmat och vegetariska 
proteiner på en plats i butiken, samti-
digt som man möts av frukt och grönt 
i entrén.  Andelen ekologiska varor i 
förhållande till den totala livsmedelsför-
säljningen ökade från 6,7 % till 7,7 %. 

Hållbarhet är en självklarhet

Dagens konsumenter är medvetna. 
De ställer krav på att produkterna de 
köper ska vara hållbart och schysst 
producerade. När intresset för mat ökar 
växer också intresset för närproducerat. 
Konsumenterna vill gärna veta vilken 
historia maten har och lokalt produce-
rade varor upplevs ha en högre kvalitet.

Matsvinnet har också blivit en viktig 
fråga de senaste åren med ökade krav 
på lösningar. Konkurrensen ökar både 
från de traditionella konkurrenterna 
och från mindre lokala aktörer som gör 
hållbarhet till en profilfråga.

Det här gör vi

I våra butiker runt om i Värmland finns 
ett stort inslag av lokalproducerad mat, 
inte minst genom vårt eget varumärke 
Nästgårds. En del producerar vi själva i 
Nästgårdsköket och annat kommer från 
duktiga värmländska matproducenter, 
större som mindre. Efter avvecklingen 
av vår egen charkproduktion gav vi 

Hemgården i Norra Råda uppdraget att 
legotillverka ett antal lokala produkter i 
enlighet med Konsum Värmlands klas-
siska recept. En produktutveckling som 
kommer att fortsätta under de komman-
de åren. Andelen lokalt producerad mat i 
förhållande till den totala livsmedelsför-
säljningen uppgick till hela 12,1 %.

Vi sänker matsvinnet

Genom insatser som förbättrade 
beställningssystem som håller bättre 
koll på rätt mängd varor i butik, att göra 
färdigrätter av mat med kort bäst-före-
datum alternativt att sänka priserna 
på varor har svinnet minskat under de 
senaste åren. I tre av de större butikerna 
inom Coop Värmland arbetar heltidsan-
ställda kockar med att förädla mat som 
närmar sig sitt bäst-före-datum. Under 

2018 kommer ett pilotprojekt att införas 
där man tar tekniken till hjälp att mer 
aktivt och strukturerat sälja mat som 
närmar sig sitt bäst-före-datum.
Detta är några av våra viktigaste 
framtidsfrågor som vi jobbar med just 
nu. Parallellt med detta arbetar vi hela 
tiden intensivt med vårt kärnuppdrag; 
att skapa Värmlands bästa och mest 
attraktiva dagligvarubutiker. Vill du veta 
mer om resultatåret 2017 hänvisar jag 
dig till årsredovisningen som du hittar 
på sidan 14-41.

Karlstad 2018-03-14

Tomas Sjölander
VD
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Koncernledning

ERIK A ERIKSSON
Sekreterare

LEIF OLSSON
Vice ordförande

KENT JANSSON
Facklig representant

TOMAS SJÖLANDER
Ledamot

ANN-KRISTINE JOHANSSON
Ordförande

MIKAEL WALLTEG
Ledamot

LENA LARSSON
Ledamot

LINDA PETTERSSON
Facklig representant

OLLE ERIKSSON
Ledamot

DORIS JONSSON
Facklig ersättare

Styrelsen
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Koncernledning

CHARLOTTE LUNÅS
Befattning: HR-chef

Anställd sedan: 2015

KLAS WESTERBERG
Befattning: Marknad-/försäljnings-
chef

Anställd sedan: 2017

TOMAS SJÖLANDER
Befattning: VD/Koncernchef

Anställd sedan: 2002

PÄR-ÅKE SJÖBERG
Befattning: Fastighets-/Etablerings-
chef

Anställd sedan: 2008

ANN-LOUISE EKENBERG
Befattning: Ekonomichef

Anställd sedan: 2009

THOMAS BERGLUND
Befattning: IT/VU-chef

Anställd sedan: 2003

ÅSA GÖRANSSON
Befattning: Driftschef

Anställd sedan: 2017

KLAS OLSSON
Befattning: Kommunikationschef

Anställd sedan: 1978

Ledningsgruppen
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Det här är en position vi måste 
förtjäna. Men det kan vi göra, och 
det ska vi göra.
Att bli den goda kraften är ett sätt 
att tillvarata och förtydliga våra 
kooperativa kärnvärden. Det här 
är ett område där vi verkligen kan 
särskilja oss. Ingen annan har 
bättre förutsättningar att bli den 
goda kraften inom värmländsk 
dagligvaruhandel.
Vi ägs av, och vi finns till för, våra 
medlemmar. I många år var vi 
verkligen den ledande aktören 
i Värmland. Nu ska vi återta 
den rollen! Det kräver att vi kan 
erbjuda de bästa butikerna med 

Den goda kraften i 
värmländsk dagligvaruhandel.



9 

Coop Värmland | Årsrapport 2017

Den goda kraften i 
värmländsk dagligvaruhandel.

de mest prisvärda och hållbara 
varorna tillsammans med 
det bästa kundbemötandet. 
Dessutom behöver vi med 
jämna mellanrum ta initiativ och 
berätta om utspel som visar att 
vi står på medlemmarnas sida. 
Vi vill bidra till att göra maten och 
Värmland lite bättre. Då betyder 
det verkligen någonting att 
handla på Coop.

Det kräver också att vi, i all vår 
kommunikation, utstrålar att vi 
är en förening som älskar och 
bryr sig om mat – tillsammans 
gör vi en bättre affär!
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En viktig målgrupp
Det finns en kundgrupp som befinner sig i en fas i livet då mat tar en extra stor 
plats – både som föda och företeelse – och som lägger extra mycket pengar 
på mat. Det är barnfamiljerna som är en viktig målgrupp för oss som vi måste 
tillgodose. Men alla kunder är viktiga och välkomna till Coop Värmland – oavsett 
inkomst, härkomst, läggning eller ålder.
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Vårt kundlöfte 
(Vad vi lovar våra medlemmar)

Coop Värmlands kundlöfte vilar på 
tre stadiga fundament, och inget 
av dem är mindre viktigt än de två 
andra. Det innebär att vi alltid ska 
leverera en helhet, som är större 
än de enskilda delarna.
Våra varor och gärningar ska 
alltid vara prisvärda och hållbara 

Prisvärd, hållbar matglädje.
på riktigt, och i våra butiker 
ska vi ständigt inspirera våra 
medlemmar och servera dem 
en stor, vällagad och näringsrik 
portion matglädje.
Det finns ett tydligt samband 
mellan att uppleva äkta matglädje 
i sin butik och att känna nöjdhet. 

Ännu nöjdare blir man förstås när 
man känner att matglädjen är 
prisvärd och skapad på hållbara 
grunder. Och som vi alla vet; 
Nöjda kunder kommer alltid, 
alltid tillbaka.



14

Coop Värmland | Årsrapport 2017

Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Coop Konsum Värmland Ekonomisk förening org. Nr 773200-2089 får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017.

Förvaltningsberättelse

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern (kkr)
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %

Moderföreningen (kkr)
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %

2017
3 015  317 
1 011 566
-125 965

48,21%

2017
 2 184 458
1 112 159
-145 603

51,23%

2016
3 181 084
1 203 490
-116 685

50,93%

2016
2 626 166
1 208 324
-112 539

57,64%

2015
3 314 220
1 366 014

273 134
53,48%

2015
2 628 606
1 417 196

260 809
57,51%

2014
3 360 188
1 265 744

-63 288
36,36%

2014
2 647 558
1 405 178

-37 978
39,68%

Allmänt om verksamheten
Coop Konsum Värmland Ekonomisk fören-
ing har sitt säte i Karlstad.
Coop Konsum Värmland Ekonomisk fören-
ing bedriver detaljhandel genom ett 60-tal 
försäljningsställen inräknat dotterföreta-
get Pekos Värmland AB med fjorton butiker 
inom lågprissegmentet samt dotterföre-
taget Gränsköp Värmland AB som bedriver 
gränshandel i två butiker mot Norge. 
Sammantaget bedriver koncernen handel i 
tretton olika koncept/profiler i landskapet 
Värmland. Butiker i moderföreningen med 
dagligvaruhandel drivs i koncepten Forum 
med två butiker, Stora Coop med fem bu-
tiker och en restaurang och ett café, Extra 
med åtta butiker, Konsum med femton 
butiker, Coop med fem butiker, Lilla Coop 
med en butik och Nära med nio butiker. 
Under året avvecklades föreningens sista 
fackhandelsbutiker som drevs i koncepten 
Affection/Mansion samt Karlstad Saluhall 
där föreningen hade ett samordningsan-
svar och var huvudman. Dotterföretagen 
Gränsköp Värmland AB bedriver verksam-
het i MaxiMat och Pekos Värmland AB med 
Pekås. Vidare drev koncernen en livs-
medelsindustri bestående av bageri- och 
charkproduktion i Karlstad samt terminal 
för lager och transport.
Genom att överföra logistiken till Coop 
Sverige AB kunde föreningen tjäna samord-
nings- och effektivitetsvinster
och därför avvecklades den egna la-
ger- och transportverksamheten i mars 
medan bageri- och charkverksamheten 
avvecklades i september efter många år av 
förluster.

Koncernen Coop Konsum Värmland be-
står av 14 bolag med moderföretaget Coop 
Konsum Värmland Ekonomisk förening, de 
helägda dotterföretagen Pekos Värmland 
AB, Gränsköp Värmland AB, Lordingen AB, 
Konsumfastigheter i Värmland AB, Värm-
lands Chark AB samt sex kommanditbolag. 
I Lordingen AB finns det helägda dotterfö-
retaget Lordingen Lillåsen AB. Konsumfas-
tigheter i Värmland AB är moderföretag till 
det helägda Konsum Värmland Fastighet 
Sundsvik AB samt Pekås KB.

Rörelseresultatet för året har belastats 
med jämförelsestörande omstrukture-
ringseffekter på 41,5 Mkr. Dessa  kostnader 
hänger samman med den stora föränd-
ringsprocess som föreningen befinner sig i. 
Som exempel kan nämnas effektiviserings-
åtgärder inom administration, avveckling 
av den egna lager- och logistikverksam-
heten, livsmedelsindustrin i form av 
charkuterifabrik och bageri, avveckling av 
fackhandel, saluhall och tre mindre Coop-
butiker med därtill hörande omstrukture-
ringseffekter. Det fortsatta negativa rörel-
seresultatet, exklusive jämförelsestörande 
omstruktureringseffekter, förklaras i första 
hand med att de under året genomförda 
effektiviseringsåtgärderna ännu inte nått 
full effekt då de avvecklade enheterna be-
lastar året med negativa driftsresultat med 
ytterligare 41 Mkr. Detta skapar förutsätt-
ningar för att under verksamhetsåret 2018 
fokusera på framtidsfrågor och avsevärt 
förbättra rörelseresultatet.  Vidare innebar 
den omfattande förändringsprocessen i ett 
stort antal butiker påverkan på såväl om-
sättning som resultat under omställnings-
perioden, och att många och omfattande 
avvecklingar skapat negativ uppmärksam-
het. De jämförelsestörande omstrukture-
ringseffekterna och  övriga kostnader av 
engångskaraktär hänger samman med den 
åtgärdsplan som styrelsen lade fast redan 
2015.
 Glädjande är dock att flertalet av de buti-
ker som genomgått omställning till de nya 
butiksformaten mottagits positivt samt att 
handeln inom dotterföretagen uppvisade 
en positiv resultatutveckling.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret samt efter 
räkenskapsårets utgång
På grund av den allvarliga resultatsi-
tuationen som föreningen befinner sig i 
genomfördes en mängd konkreta åtgärder. 
I enlighet med tidigare beslut avvecklades 
lager, transport, chark och delar av admi-
nistrationen samtidigt som fackhandeln, 
Karlstad Saluhall och tre butiker stängdes. 
Detta medförde att den sammanlagda 
personalstyrkan reducerades med 255 
årsanställda. Under året fortsatte också 
arbetet med att vidareutveckla planerna 
att avveckla och sälja det 57 000 kvm stora 
området på Orrholmen i Karlstad, som 
tidigare inrymde lager och livsmedels-
industri, som kommer att stärka förening-
ens framtida soliditet. 

Under året fortsatte också arbetet 
med att renodla föreningens butikspro-
filer till Stora Coop, Coop och Lilla Coop. 
Med positiva erfarenheter av tidigare 
års omvandlingar omställdes butikerna i 
Vålberg, Munkfors, Lysvik samt Norrstrand 
i Karlstad. Dessutom öppnades en ny Stora 
Coop med tillhörande café i handelsområ-
det Välsviken i östra Karlstad.

Under året nylanserades även det egna 
varumärket Nästgårds, där lokala produk-
ter samlas under detta egna varumärke. 
Som exempel kan nämnas att Hemgården 
i Norra Råda fick i uppdrag att legotillverka 
ett antal produkter i enlighet med den 
egna avvecklade charkfabrikens receptur. 
Dessutom etablerades en egen produk-
tion, Nästgårdsköket,  för tillverkning av 
konditoriprodukter, smörgåstårtor och 
majonnäsbaserade sallader.

Coop Värmland årsredovisning 2017
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Årsredovisning

Förslag till disposition av föreningens 
vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel (kkr) disponeras 
enligt följande:

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

Balanseras i ny räkning

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

541 130
-128 283

412 847

412 847

 Under vinter/våren 2018 inleds omställ-
ningar i enlighet med de nya butiksforma-
ten i Kristinehamn, Grums och Hagfors.
Butiken All Världens Mat i Karlstad avveck-
lades. Under hösten planeras Coopbutiken 
på Kronoparken i Karlstad att överföras 
till dotterföretaget Pekås för att på så 
sätt bättre möta upp konkurrensen i östra 
Karlstad.

Förväntad framtida utveckling 
samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Under 2018  och 2019 kommer samtliga 
butiker inom moderföreningen att ställas 
om till Stora Coop, Coop eller Lilla Coop. 
Under året forceras också planeringsar-
betet med förädlingen av DC-området på 
Orrholmen i Karlstad. Förhoppningarna är 
att en tidsplan ska kunna presenteras för 
den första etappen av byggnationen av en 
ny butik med tillhörande huvudkontor. 
 I samarbete med övriga delar av Coop Sve-
rige inleds också en intensifierad inköps-
process som ska nå ända ut i butiksledet 
som kommer att leda till bättre inköpsför-
delar med ökade marginaler och lönsamhet 
som följd.Tillsammans med Coop Sverige 
kommer också lanseringen av E-handel 
på bredare front att planeras.

Med hänsyn taget till omfattande 
omställningsprocesser som föreningen 
genomgått under de senaste åren skapar 
detta förutsättningar för ett radikalt 
förbättrat rörelseresultat för 2018 och ett 
positivt resultat för 2019.

De väsentliga riskerna är framförallt 
relaterade till en ökande konkurrenssitua-
tion, Värmlands befolkningsutveckling, 
förändrade köpmönster samt utbredning 
av E-handel.

Icke-finansiella upplysningar
Vid vårens ordinarie föreningsstämma togs 
det första beslutet att föreningens namn 
i stadgarna skulle ändras från Konsum 
Värmland Ekonomisk förening till Coop 
Konsum Värmland Ekonomisk förening - 
i dagligt tal Coop Värmland.
Stadgeförändringen innebar också att den 
parlamentariska organisationen förändra-
des på så sätt att det beslutande
förvaltningsrådet upphörde för att i stället 
ersättas av ett rådgivande organ till styrel-
sen. På så sätt bereds föreningsstämman 
möjlighet att direkt välja styrelse utan 
omväg via förvaltningsrådet.

 I en servicebransch som vår är det av 
största vikt att föreningen värnar om det 
humankapital som föreningen  besitter i 
form av sina medarbetare. Coop Värmland 
arbetar därför efter en tydlig HR-strategi 
som omfattar samtliga medarbetare. 
HR-strategin berör både rekryterings-, 
utvecklings-, arbetsmiljö, samt styr- och 
policydokument. För att hjälpa de medar-
betare som tvingats lämna sina jobb har 
också stora resurser vidtagits i 
samarbete med omställningsföretagen 
Antenn och Startkraft, detta utöver 
samarbete med Arbetsförmedlingen,  
Trygghetsfonden och Trygghetsrådet. 
Föreningen är också aktiv i samhälls- 
och sociala frågor.

För ytterligare information inom icke 
finansiella frågor hänvisas till en särskilt 
upprättad hållbarhetsrapport som finns 
offentliggjord på föreningens hemsida; 
coopvarmland.se.

Tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet
Koncernen
Koncernen har verksamhet som omfattas 
av anmälnings- respektive tillståndsplikt 
enligt miljöbalken, vilket bland annat 
avser livsmedelsproduktion, transport 
och hantering av avfall samt hantering av 
brandfarliga varor. Livsmedelsproduktio-
nen påverkar miljön genom lukt, utsläpp 
till luft och avlopp samt buller.

Moderföreningen
Föreningen har tillstånd att transportera 
och hantera farligt avfall och övrigt avfall 
samt tillstånd att hantera brandfarliga 
varor. 

Moderföreningen/koncernen
Coop Värmland koncernen har från res-
pektive kommun, där man är verksam, er-
hållit erforderliga livsmedelstillstånd för 
den verksamhet som drivs i kommunen. 
För livsmedelsindustrin finns erforderliga 
tillstånd från Livsmedelsverket.

För ytterligare information avseende 
miljö- och hållbarhetsfrågor hänvisas till 
en särskild upprättad hållbarhetsrapport 
som finns offentliggjord på föreningens 
hemsida; coopvarmland.se.
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Årsredovisning

Resultaträkning koncernen
1 jan - 31 dec

Belopp i kkr Not 2017 2016

3 181 084
-2 465 367

715 717

-820 232
-12 929

57 757
-

-53 469
-113 156

-8
-3 042

1 232
-1 711

-116 685

-116 685

-579
-117 264

6

6
6
3

4
5,7

9
10
11

12

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande omstruktureringseffekter
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

3 015 317
-2 347 961

667 356

-782 110
-11 131
45 428
-2 468

-41 577
-124 502

-2
-

423
-1 884

-125 965

-125 965

-807
-126 772
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Balansräkning koncernen

Belopp i kkr Not 2017-12-31 2016-12-31

-
-
-

292 152
70 454
95 929

8 630
467 165

116 912
664

2 843
59 578

4 939
184 936
652 101

228 545
2 306

230 851

105 170
6 820

24 662
12 352

149 004

171 534
171 534

551 389

1 203 490

13
14

15
16
17

18

21
22
23 
24
25

32

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Kooperativa Förbundet
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Råvaror, färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbete för annans räkning

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

-
-
-

271 276
73 841

121 950

7 216
474 283

116 912
670

2 961
59 175

5 494
185 212

659 4 9 5

175 274
654

175 928

22 361
13 752
34 330
22 681
93 124

8 3 019
8 3 019

352 071

1 011 566

Årsredovisning
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Årsredovisning

Balansräkning koncernen

Belopp i kkr Not 2017-12-31 2016-12-31

26 755
128 928
457 214
612 897

5 885
45 120
51 005

48 247
83 200

131 447

28 048
200 537

83 513
96 043

408 141

1 203 490

26

27

28

29

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Insatskapital
Övrigt tillskjutet kapital
Fritt eget kapital inkl. årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 776
131 478
330 444
487 698

6 941
47 124
54 065

43 914
76 480

120 394

-
204 536

73 419
71 454

349 4 0 9

1 011 566

Belopp i kkr

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

457 214

2
-126 772
330 444

612 897

1 591
-18

-126 772
487 698

128 928
961

1 591

-2

131 478

26 755
-961

-18

25 776

Fritt eget kapital
inkl. årets resultat

Övrigt till-
skjutet kapital

Insatskapital Summa eget 
kapital

2017-12-31

Ingående balans
Till reservfond
Från medlemskonto
Förändring medlemsinsats
Förskjutning
Årets resultat
Vid årets utgång
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Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i kkr Not 2017 2016

-125 965
57 100

-68 865
-7 336

-76 201

54 924
62 813

-30 684
10 852

-
-71 517
10 360

-681
-

-61 838

1 573
-39 102
-37 529

-88 515
171 534

83 019

-116 685
81 163

-35 522
41

-35 481

50 919
-20 631

750
-4 443

28 000
-57 651

3 303
-584

131
-26 801

-78
-61 528
-61 606

-92 850
264 384
171 534

31

32

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

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Återbetalt kapitaltillskott
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring insatskapital
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning
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Årsredovisning

Resultaträkning moderföretaget
1 jan - 31 dec

Belopp i kkr Not 2017 2016

2 184 458
-1 723 809

460 649

-629 626
-10 899
78 261
-5 022

-41 577
-148 214

-2
-

4 370
10

-1 767
-145 603

17 320
-

-128 283

–
-128 283

2 626 166
-2 122 765

503 401

-653 231
-12 382
78 789

-
-30 526

-113 949

-3 065
24

5 712
351

-1 612
-112 539

10 460
-16 400

-118 479

–
-118 479

6

6
6
3

4
5,7

8

9
10
11

12

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande omstruktureringseffekter
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, lämnade
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning moderföretaget

Belopp i kkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i Kooperativa Förbundet
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Råvaror, färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbete för annans räkning

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

-

61 600
70 303
84 342

7 216
223 461

79 855
347 076
116 912

334
2 953

50 617
597 747
821 208

128 517
654

129 171

16 129
-

13 827
29 686
21 168
80 810

80 970
80 970

290 951

1 112 159

-

63 243
66 362
57 178

8 630
195 413

79 857
349 247
116 912

326
2 835

50 617
599 794
795 207

183 892
2 305

186 197

98 062
77 008

6 613
21 664
10 625

213 972

12 948
12 948

413 117

1 208 324

13

15
16
17

18

19
20
21
22
23 
24

32

Årsredovisning
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Årsredovisning

Balansräkning moderföretaget

Belopp i kkr Not 2017-12-31 2016-12-31

26 755
128 566
155 321

659 609
-118 479
541 130
696 451

40 427
40 427

48 247
83 200

131 447

7 770
171 388

9 027
73 315
78 499

339 999

1 208 324

26

27

28

29

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital
Reservfond 

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Avsättningar
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 776
131 119

156 895

541 130
-128 283

412 847
569 742

41 822
41 822

43 913
76 480

120 393

-
159 040
111 480

58 116
51 566

380 202

1 112 159

Belopp i kkr

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

659 609

-118 479

541 130

-118 479

118 479
-128 283
-128 283

696 451
1 574

-128 283
569 742

128 566
2 553

131 119

26 755
-979

25 776

Balanserat
resultat

Årets
resultat

ReservfondInsatskapital Summa 
eget kapital

2017-12-31

Ingående balans
Förändring medlemsinsats
Vinstdeposition
Årets resultat
Vid årets utgång
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Kassaflödesanalys moderföretaget

Belopp i kkr Not 2017 2016

-145 603
26 186

-119 417
-

-119 417

57 026
133 162

47 973
118 744

-
-63 195

10 360
2 170

-126
-

-50 791

1 573
17 320

-18 824
-

69

68 022
12 948
80 970

-112 539
41 557

-70 982
-

-70 982

48 354
22 754

-10 228
-10 102

28 000
-47 420

-
990

-
40

-18 390

-79
10 460

-80 086
-16 400
-86 105

-114 597
127 545

12 948

31

32

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

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Erhållet aktieägartillskott
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Erhållna amorteringar från koncernföretag
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring insatskapital  
Erhållna koncernbidrag  
Amortering av lån  
Lämnade koncernbidrag 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning
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Årsredovisning

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Redo-
visningsprinciper i moderföretaget”.

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.  
 
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är 
redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar.

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
  
Förvärvade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. För 
vissa av de materiella anläggningstillgångarna (Byggnader) har 
skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts 
vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponen-
ter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av 
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovi-
sas som kostnad i resultaträkningen.     
    
Byggnader
Markanläggningar    
Nedlagda utgifter på annans fastighet hyrd koncern  
Nedlagda utgifter på annans fastighet hyrd extern  
Inventarier, verktyg och installationer    
 
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nytt-
jandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen 
avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod be-
döms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter 
vars nyttjandeperiod varierar. 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar samt andelar i koncernföretag
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. 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten 
samt när den avyttras eller utrangeras. 

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operatio-
nella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal 
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga 
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leaseta-
garen. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte 
är ett finansiellt leasingavtal.

Finansiella leasingavtal
Koncernens och moderföretagets finansiella leasingavtal uppgår 
till i sammanhanget ringa belopp varför samtliga leasingavtal, 
utifrån ett väsentlighetskriterium, redovisas som operationella 
avtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive 
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som 
försäkring och underhåll, redovisas som intäkt respektive kost-
nad linjärt över leasingperioden. 

Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället. 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt principen om vägda genom-
snittspriser.  I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för 
inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella 
plats och skick. 

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvär-
det av direkta tillverkningskostnader och de indirekta kostnader 
som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften 
för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt 
kapacitetsutnyttjande.

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

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräk-
ningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört 
eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som 

Noter
Belopp i kkr om inget annat anges

Not 1

Nyttjandeperiod

Nyttjandeperiod

5 år
5 år

20 - 100 år
 20 år
 20 år
10 år

7 - 20 år
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är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan 
part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella 
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.    
 
Värdering av finansiella tillgångar  
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet på balansdagen.
 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättnings-
tillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta.  
 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivning-
ar. 
 
Värdering av finansiella skulder  
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av 
lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats 
enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till 
anskaffningsvärde. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 
som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett 
annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre 
någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storle-
ken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är 
beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkast-
ning som avgifterna ger. 
 Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att 
lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och 
tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att 
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), 
dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förvänt-
ningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om 
tillgångarna är överförda till ett annat företag.  

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. 
Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i 
BFNAR 2012:1.
 Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgifts-
bestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträk-
ningen. 
 I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av 
medel till en pensionsstiftelse redovisas en avsättning i de fall 
stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger 
förpliktelsen. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger förplik-
telsen redovisas ingen tillgång.

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte 
ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas en-
dast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning 
före den normala tidpunkten för anställningens
upphörande, eller 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång. 
 Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har 
en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk 
möjlighet att annullera planen. 

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatteplik-
tigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tem-
porära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör 
från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran 
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjlighe-
ten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvaran-
de tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. 
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 
 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje 
balansdag. 
 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på 
uppskjuten skatt och eget kapital.  
 
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 reg-
lera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras.
 Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den 
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprö-
vas varje balansdag. 

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäk-
ter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i 

Årsredovisning
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takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris 
redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdig-
ställandegraden på balansdagen.
 Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de upp-
komna uppdragsutgifterna som sannolikt kommer att ersättas av 
beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas 
på tillförlitligt sätt.

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknip-
pade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget 
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indi-
rekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en 
rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i 
syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelse-
förvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen 
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande 
inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den 
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av 
enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) 
och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet 
även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med 
tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelse-
förvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvs-
tidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstid-
punkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företa-
gets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder 
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 
 
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid 
förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsanaly-
sen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med av-
drag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. 

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% 
och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har
ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid trans-
aktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med 
de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen 
utom i nedanstående fall. 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda 
företag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet. 

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hän-
förlig till obeskattade reserver.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en boksluts-
disposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbi-
draget har påverkat företagets aktuella skatt. 
 Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller 
andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i balans-
räkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Not 2
Uppskattningar och bedömningar
Föreningen har gjort en bedömning av möjligheten att i framtiden 
utnyttja ackumulerade underskottsavdrag, varvid en uppskjuten 
skattefodran redovisas. Då föreningen och koncernen bedömt 
att verksamheten i framtiden kommer att kunna bedrivas med 
lönsamhet. En sådan bedömning är dock alltid behäftad med viss 
osäkerhet.

Not 3
Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Hyror
Provisioner
Vinst avyttring verksamhet
Sålda tjänster
Övrigt

Moderföretaget
Hyror
Provisioner och management fee
Vinst avyttring verksamhet
Sålda tjänster
Övrigt

Not 4
Jämförelsestörande omstruktureringseffekter

Koncernen
Omstrukturering lager, logisitik & 
administration
Avveckling butiker
Nedläggning fackhandelsbutiker
Avyttring fackhandel
Omstrukturering verksamhet

Moderföretaget
Avveckling lager, logistik & produktion
Avveckling butiker
Omstrukturering verksamhet

2017
13 569
16 238

-
4 151

11 470
45 428

29 825
32 815

-
4 151

11 470
78 261

2017

-8 702
-23 096

-
-

-9 779
-41 577

-8 702
-23 096

-9 779
-41 577

2016
10 401
18 488

1 016
9 029

18 823
57 757

26 373
34 495

1 016
9 029
7 876

78 789

2016

-28 735
-22 943

-2 791
1 000

-
-53 469

-28 735
-2 791
1 000

-30 526
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Not 5
Anställda, personalkostnader och arvoden till stryrelse och revisorer

Medelantalet anställda
Sverige
Totalt i moderföretaget

Sverige
Totalt i dotterföretag

Koncernen totalt

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Moderföretaget
Styrelsen och VD
Förvaltningsrådet

Koncernen totalt
Styrelsen och VD
Förvaltningsrådet

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Moderföretaget 
(varav pensionskostnad)
Dotterföretag
(varav pensionskostnad)
Koncernen totalt
(varav pensionskostnad)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 354 kkr (f.å. 312 kkr) företagets ledning avseende 1 person. 
Företagets utestående pensionsförpliktelser till denna uppgår till 2 359 kkr (f.å. 1 696 kkr)
Moderföretaget tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelse i Folksam.
Tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2017 översteg skulden i pensionsstiftelsen med 4 708 kkr (f.å. 5 653 kkr)

2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 722 kkr (f.å. 1 604 kkr) företagets ledning avseende 4 (4) personer. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 7 679 kkr (6 432 kkr)
Koncernens förpliktelser är tryggade genom stiftelsen och via kapitalförsäkringar.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda

Moderföretaget
Dotterföretag
Koncernen totalt

Avgångsvederlag
Avgångsvederlag utgår till verkställande direktör med 18 månadslöner vid uppsägning från företagets sida.

2017
807
807

180
180

987

2017-12-31
Andel kvinnor

33%
-

26%
-

Löner och ersättningar
328 951

73 331

402 282

2016
1 062
1 062

180
180

1 242

Löner och ersättningar
389 782

71 271

461 053

Varav män
28%
28%

39%
39%

37%

2016-12-31
Andel kvinnor

19%
52%

17%
52%

Sociala kostnader
135 534 

1)  (24 362)
28 953

  (4 456)
164 487

2) (28 818)

Varav män
35%
35%

39%
39%

37%

Sociala kostnader
156 397 

1)  (35 310)
27 783

  (4 541)
184 180

2) (39 351)

Styrelse och VD

2 430
3 634
6 064

Styrelse och VD

2 201
3 511
5 712

Övriga anställda

326 522
67 759

394 281

Övriga anställda

387 581
67 759

455 340

2017 2016

2017 2016

Årsredovisning
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncern     PWC
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Andra uppdrag

Förtroendevalda revisorer
Revisionsuppdrag

Moderföretag     PWC 
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Andra uppdrag

Förtroendevalda revisorer
Revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 6
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader

Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader

2017

508
87
15

52

407
87
15

52

2016

495
76

105

43

396
76

105

43

2017

-
23 092

9 828
22 517
55 437

85
55 341

11
55 437

-
2 455
9 275

15 532
27 262

86
27 165

11
27 262

2016

2 030
13 079
11 852
34 812
61 773

1 406
60 341

26
61 773

2 030
1 920

11 299
24 739
39 988

1 406
38 556

26
39 988
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Not 7
Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Ovan redovisas ingånga hyresavtal gällande lokaler, fordon och utrustning. Beräkningen baseras på  minimidebitering.
Moderbolagets hyresavtal med extern hyresvärd omfattas av indexklausuler samt i vissa fall av  omsättningsbaserade tillägg.

Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Not 8
Resultat från andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Resultat från kommanditbolag

2016-12-31

53 097
109 761
114 704
277 562

2016
83 933

2016-12-31

60 987
77 799

110 694
249 480

2016
64 371

2016-12-31

7 087
14 932

1 736
23 755

2016-12-31

22 567
30 677

6 634
59 878

2016
-3 067

2
-3 065

2017-12-31

55 936
151 415
161 963
369 314

2017
80 248

2017-12-31

65 087
126 762
161 963
353 812

2017
63 946

2017-12-31

6 537
9 945
2 166

18 648

2017-12-31

21 221
33 748

2 166
57 135

2017
-

-2
-2

Årsredovisning
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Not 9
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncernen
Resultat avyttring andelar i koncernföretag
Resultat avyttring andelar

Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag

Not 10
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
Ränteintäkter, övriga

Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga

Not 11
Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Ränteintäkter, övriga

Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga

Not 12
Skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

Moderföretaget
Uppskjuten skatt aktiverat skattevärde i underskottsavdrag

2017
-
-
-

4 370
4 370

2017
423
423

10
10

2016
-3 066

24
-3 042

-5 712
-5 712

2016
1 232
1 232

351
351

2017
-1 884
-1 884

-1 767
-1 767

2017
-404
-403
-807

-
-

2016
-1 711
-1 711

-1 612
-1 612

2016
-274
-305
-579

-
-
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Avstämning av effektiv skatt
Koncernen
Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Skatt hänförlig till tidigare år
Skatt resultat intressebolag och koncernjust invtarieavs.
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

Moderföretaget
Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

Not 13
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Belopp
-125 965

27 712
-3 054

1 202

-26 674
-
7
-

-807

-128 283

28 222
-2 750
1 202

-26 674
-

Belopp
-116 685

25 671
-1 451

1 235

-26 049
-

15
-

-579

-118 479

26 065
-1 250

1 234

-26 049
-

Procent

22,0%
-2,4%

1,0%

-21,2%
0,0%
0,0%
0,0%

-0,6%

22,0%
-2,1%
0,9%

-20,8%
0,0%

Procent

22,0%
-1,2%

1,1%

-22,3%
0,0%
0,0%
0,0%

-0,5%

22,0
-1,1%
1,0%

-22,0%
0,0%

2017 2016

2016-12-31

24 152
-3 616
20 536

-21 939
3 433

-2 030
-20 536

-

2016-12-31

23 319
-2 783
20 536

-21 289
2 783

-2 030
-20 536

-

2017-12-31

20 536
-10 386

10 150

-20 536
10 386

-
-10 150

-

2017-12-31

20 536
-10 386

10 150

-20 536
10 386

-
-10 150

-

Årsredovisning
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Not 14
Goodwill

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 15
Byggnader och mark

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning 
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning 
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

84 644
-1 384
83 260

-84 572
1 312

-83 260

-

2016-12-31

498 588
3 982
-934

-77
501 559

-197 219
891

- 
-13 079

-209 407

292 152

2016-12-31

78 683
105

-
-77

78 711

-13 548
-

-1 920
-15 468

63 243

2017-12-31

45 994
45 994

5 666
5 666

2017-12-31

83 261
- 

83 261

-83 261
-

-83 261

-

2017-12-31

501 560
3 821

-3 657
-

501 724

-209 407
2 052

-
-23 093

-230 448

271 276

2017-12-31

78 712
1 500
-793

-
79 419

-15 468
104

-2 455
-17 819

61 600

2017-12-31

47 313
47 313

6 985
6 985
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Not 16
Nedlagda utgifter på annans fastighet

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 17
Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttring dotterbolag
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Avyttring dotterbolag
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

163 632
11 528
-1 086

77
174 151

-91 982
136

-11 851
-103 697

70 454

2016-12-31

151 486
11 528

-
77

163 091

-85 430
-

-11 299
-96 729

66 362

2016-12-31

267 645
33 511

-94
-23 905
277 157

-166 540
78

20 046
-34 812

-181 228

95 929

2017-12-31

174 151
15 664
-8 546

-
181 269

-103 697
6 097

-9 828
-107 428

73 841

2017-12-31

163 091
15 664
-8 546

-
170 209

-96 729
6 098

-9 275
-99 906

70 303

2017-12-31

277 157
53 445

-
-22 632
307 970

-181 228
-

17 725
-22 517

-186 020

121 950

Årsredovisning
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Inventarier, verktyg och installationer forts.
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 18
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 19
Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttring av aktier
Vid årets slut

Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början
Resultat från kommanditbolag
Vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Under året återförda nedskrivningar
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

151 467
27 157

-18 084
160 540

-96 400
17 777

-24 739
-103 362

57 178

-

2016-12-31
1 264

-1 264
8 630
8 630

1 264
-1 264

8 630
8 630

2016-12-31
55 000
-4 075
50 925

64 100
2

64 102

-39 245
4 075

-35 170

79 857

2017-12-31

160 540
47 444

-18 942
189 042

-103 362
14 194

-15 532
-104 700

84 342

-

2017-12-31
8 630

-8 630
7 216
7 216

8 630
-8 630

7 216
7 216

2017-12-31
50 925

-
50 925

64 102
-2

64 100

-35 170
-

-35 170

79 855
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Andelar i koncernföretag forts.
Spec av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag            
Dotterföretag/Org.nr/Säte     
Lordingen AB, 556482-9496, Karlstad
 Lordingen Lillåsen AB, 556478-0699, Karlstad
Pekos Värmland AB, 556533-8406, Karlstad
Gränsköp Värmland AB, 556659-2431, Karlstad
Konsumfastigheter i Värmland AB, 556568-9352, Karlstad
 Konsum Värmland Fastighet Sundsvik AB, 556601-9443, Karlstad
 Pekås KB. 916455-6913, Karlstad
Konsum Värmland Fastighet KB, 969665-8922, Karlstad
Konsum V. Fast. 3800 KB, 969666-1108, Karlstad
Konsum V. Fast. 3900 KB, 969666-1132, Karlstad
Konsum V. Fast. 5902 KB, 969666-1165, Karlstad
Konsum V. Fast. 5903 KB, 969666-1223, Karlstad
Konsum V. Fa Veterinären 8 KB, 969666-2569, Karlstad
Värmlands Chark AB, 556790-3991, Karlstad

Not 20
Fordringar hos koncernföretag

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Amortering
Redovisat värde vid årets slut

Not 21
Andelar i Kooperativa Förbundet

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretagets och koncernens innehav av andelar i Kooperativa Förbundet Ekonomisk förening, 702001-1693, Stockholm.

Antal andelar
1 000

500
1 000
1 000

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

Redovisat värde
100

40 000
16 390

100

1 006
230
406

9 187
9 278

58
3 100

79 855

Redovisat värde
100

40 000
16 390

100

1 006
230
406

9 188
9 278

59
3 100

79 857

Antal i %
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2016-12-31

350 237
-990

349 247

2016-12-31

116 912
116 912

116 912
116 912

2017-12-31

349 246
-2 170

347 076

2017-12-31

116 912
116 912

116 912
116 912

    2017-12-31        2016-12-31

Årsredovisning
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Not 22
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärvade andelar
Årets andel i intresseföretags resultat
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärvade andelar
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget och koncernens innehav av andelar i:
MaxiMatgruppen AB, 556562-2694 andel 49%
Tradona AB, 556820-7376 andel 50%
Ismåsen Fastigheter Holding AB, 559103-9457 andel 16,2%

Not 23
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Avyttring dotterbolag
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

Av redovisat värde 2017-12-31 avser 28 kr aktier i Coop Sverige AB, 556710-5480.

2016-12-31

672
-8
–

664

326
–

326

-

2016-12-31

30 885
–

-28 040
-2

2 843

30 875
–

-28 040
2 835

2017-12-31

664
8

-2
670

326
8

334

2017-12-31

2 843
118

-
-

2 961

2 835
118

-
2 953
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Not 24
Uppskjuten skatt

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 529 074 kkr.

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 408 251 kkr.

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 529 074 kkr.

Moderföretaget
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 408 251 kkr.

Moderföretaget
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Redovisat 
värde

271 276
271 276

Uppskjuten 
skattefodran

8 558
50 617
59 175

Redovisat
värde

292 152
292 152

Uppskjuten 
skattefodran

8 961
50 617
59 578

Redovisat
värde

61 600
61 600

Uppskjuten 
skattefodran

50 617
50 617

Redovisat
värde

63 243
63 243

Uppskjuten 
skattefodran

50 617
50 617

Skattemässigt 
värde

310 176
310 176

Uppskjuten 
skatteskuld

-
-
-

Skattemässigt 
värde

332 883
332 883

Uppskjuten 
skatteskuld

-
-
-

Skattemässigt 
värde

61 600
61 600

Uppskjuten 
skatteskuld

-
-

Skattemässigt 
värde

63 243
63 243

Uppskjuten 
skatteskuld

-
-

Temporär 
skillnad

-38 900
-38 900

Netto
8 558

50 617
59 175

Temporär 
skillnad
-40 731
-40 731

Netto
8 961

50 617
59 578

Temporär 
skillnad

-
-

Netto
50 617
50 617

Temporär 
skillnad

-
-

Netto
50 617
50 617

2017-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2016-12-31

Årsredovisning
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Not 25
Andra långfristiga fordringar

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 26
Övriga avsättningar

Koncernen
Omstruktureringsåtgärder
Poängreserv, nya medlemsprogrammet

Moderföretaget
Omstruktureringsåtgärder
Poängreserv, nya medlemsprogrammet

Not 27
Långfristiga skulder

Koncernen
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut

Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

Koncernen
Ställda säkerheter för övriga skulder

Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

Moderföretaget
Ställda säkerheter för övriga skulder

Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

2016-12-31

5 147
584

-792
4 939

2016-12-31
19 379
25 741
45 120

19 380
21 047
40 427

2017-12-31

4 939
584
-29

5 494

2017-12-31
19 280
27 844
47 124

19 280
22 542
41 822

2017-12-31

69 760

39 880

69 760

39 880

2017-12-31

160 873
125 000
285 873

30 863
125 000
155 863

2016-12-31

89 200

49 600

83 200

49 600

2016-12-31

161 473
125 000
286 473

36 809
125 000
161 809
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Not 28
Checkräkningskredit

Koncernen
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Moderföretag
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Not 29
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga poster

Moderföretag
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga poster

Not 30
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI

Moderföretaget
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI

Not 31
Betalda och erhållna räntor 

Koncernen
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2016-12-31
56 030
24 096

2 472
13 445
96 043

45 941
19 715

2 472
10 371
78 499

2016-12-31
100 000
-71 952

28 048

100 000
-92 230

7 770

2016-12-31

161 473
125 000
286 473

3 928
3 928

30 863
125 000
155 863

3 929
3 929

2016
1 232

-1 711

5 712
-1 612

2017-12-31
42 463
18 995

2 394
7 602

71 454

32 411
14 334

2 394
2 427

51 566

2017-12-31
100 000

-100 000
-

100 000
-100 000

-

2017-12-31

160 873
125 000
285 873

4 751
4 751

30 863
125 000
155 863

4 751
4 751

2017
423

-1 884

4 370
-1 767

Årsredovisning
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Not 32
Likvida medel

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel 
Tillgodohavande på koncernkonto

Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel 
Tillgodohavande på koncernkonto

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.

Not 33
Inköp och försäljning inom koncernen

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1,16% (0,7%) av inköpen och 2,01% (12,5%) av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 34
Händelser efter balansdagen

Under vinter/vår 2018 avvecklas All Världens Mat i Karlstad. Under hösten 2018 planeras Coopbutiken på Kronoparken i Karlstad att 
överföras till dotterföretaget Pekos Värmland AB.

Not 35
Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kkr) disponeras enligt följande:

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

Balanseras i ny räkning

2016-12-31

7 685
163 848
171 533

6 132
6 812

12 944

2017-12-31

7 134
75 885
83 019

5 613
75 357
80 970

541 130
-128 283

412 847

412 847
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Revisionsberättelse

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Coop Konsum Värmland Ekonomisk förening 
för år 2017. Föreningens årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 14-41 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderföreningens och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
koncernen.

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

Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och kon-
cernen 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.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-13 samt 45-48. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-
dovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra informa-
tion.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 

även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsent-
liga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upp-
rättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ än att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Våra mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel, 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 kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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redovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:
  • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

  • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

  • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

  • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi 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 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 

på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

  • utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

  • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbe-
vis avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

Lekmannarevisors ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och där-
med enligt god revisionssed i Sverige. Våra mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens och 
koncernens resultat och ställning.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förvaltningsrådets, 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coop 
Konsum Värmland Ekonomisk förening för år 2017 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar förvaltningsrå-
dets och styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorer-
nas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auk-
toriserad 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.
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
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Förvaltningsrådets, styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Förvaltningsrådet, för perioden 2017-01-01—2017-10-18, 
och styrelsen, för hela räkenskapsåret 2017, ansvarar för 
föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation, 
och att tillse att föreningens organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg-
gande sätt.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon förvaltningsrådsledamot, styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
   • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen, eller

   • på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekono-
miska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

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 försummel-
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktorise-
rade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgär-
der och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta-
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Karlstad den 14 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Göran Wahlstedt
Lekmannarevisor

Anders E Hallgren
Auktoriserad revisor

Sune Ekbåge
Lekmannarevisor
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Nästgårds är Coop Värmlands eget varumärke för god, lokalproduc-

erad mat. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda bra, lokalproduc-

erade livsmedel i våra butiker, både via Nästgårds och andra lokala 

matproducenter. Vissa av produkterna gör vi själva, som till exempel 

våra goda salladsröror, tårtor, smörgåstårtor och kondisbitar. För an-

dra produkter tar vi hjälp av externa producenter. Nästgårds korvar 

produceras till exempel av Hemgården, utifrån våra klassiska recept.

Tack vare den nya förpackningsdesignen, som bättre synliggör och 

speglar produkternas kvalitet, har det blivit lättare för kunderna att 

hitta Nästgårds i våra butiker. Det har vi redan märkt. När man har 

något som är så gott vill man ju dela med sig, eller hur!

Nästgårds marknadsförs både i butikerna och i andra kanaler. Här 

har vi god hjälp av Claes och Alva som i ett antal filmer med glimten i 

ögat fångar vad Nästgårds handlar om: Värmländsk matglädje!

MAT FRÅN VÄRMLAND.
NÄSTGÅRDS HELT ENKELT.




