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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.
Den goda kraften i Matvärmland
Vi har bestämt oss för att vara den goda kraften i Matvärmland. I våra butiker
runt om i landskapet erbjuder vi varje dag goda, pålitliga varor som underlättar i
människors vardag, likväl som de sätter guldkant på helgmåltiderna. Att sprida
matglädje är ingen dum uppgift att ha. Sa vi att vi gillar hållbarhet också? Det gör vi.
Därför försöker vi ha fräscha hållbara butiker som är sprängfyllda med ekologiska,
rättvisemärkta och lokala produkter. Som grädde på moset har vi dessutom
bestämt oss för att inom kort erbjuda Värmlands bästa kundmöte.
Hållbarhet sedan 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 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 möjliga pris.” Hållbarhet redan för 116 år sedan alltså.
Den kooperativa idén är jättegammal – och väldigt modern
De första kundägda kooperativen dök upp i Sverige 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 och det kostar 100 kronor att gå med. Skulle du gå ur föreningen får du
självklart tillbaka insatsen. För att göra medlemsdemokratin ännu mer tillgänglig
finns det numera möjlighet att välja ägarombud via butikernas medlemspunkter och
via hemsidan. Väldigt modernt tycker vi.
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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 runt om i Värmland finns det
ett stort inslag av lokalproducerad mat från hela Värmland. En del tillverkar vi
dessutom 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
Coop Värmland vill alltså vara med att bidra till att varumärket Coop blir den goda
kraften i Matsverige. Förutom att detta innebär att vi har ett stort fokus på det
hållbara varumärket är vi en betydelsefull samhällsaktör inom landskapets 19
kommuner. Därför vill vi vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.
Dina butiker
Om du är medlem hos oss så är det ju faktiskt du som äger dina butiker – så
varför handla någon annanstans? 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 Coopbutikerna har vi på kort tid rustat och fräschat upp
nästan 30 butiker över hela Värmland – både stor och liten såväl i storstad som på
landsorten.

TILLSAMMANS!
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VD-ord

Prisvärd, hållbar matglädje
Vad menar vi med hållbarhet?

För oss i Coop Värmland betyder
hållbarhet att vi vill förenkla vardagen
för våra medlemmar och kunder. Ett
sätt är att våra butiker finns över hela
Värmland och ett annat sätt är genom
vilka produkter vi erbjuder. Hållbarhet
och lönsamhet står inte i motsatsförhållande till varandra – tvärtom. Om
vi sänker vårt matsvinn bidrar vi till en
minskad miljöpåverkan samtidigt som
det stärker föreningens resultat. Och
ett bra resultat ger oss bättre förutsättningar att erbjuda lägre priser. Hos oss
ska man kunna hitta mat som är bra
för kroppen, planeten och plånboken.
Dessutom vill vi hela tiden inspirera
och sprida matglädje. Och för att sprida
matglädje måste vi lyckas med mötet
mellan kunder och medarbetare. Därför
har vi bestämt oss för att bli Värmlands
mest attraktiva arbetsplats. För oss
handlar det i korta ordalag om prisvärd,
hållbar matglädje.
Tre områden är viktiga för oss;
1. Hållbart sortiment
Med ett hållbart sortiment menar vi
att erbjuda mat som har en grundläggande kvalitet, smak och spårbarhet. Vi
gör det lätt för kunden att välja genom
en tydlig märkning av ursprungsland,
KRAV, Fairtrade och lokal identitet.
Även om vi erbjuder alternativen så
gillar vi speciellt mat från Sverige och
Värmland.
Nästgårds, Torfolk & Vänner, Hemgården, Änglamark, ägg från frigående
höns, Värmlandsmjölk, miljöanpassade
flergångkassar, plastpåsar av sockerrör
och miljöcertifierad färsk fisk är några
exempel från vårt hållbara sortiment.
2. Hållbara butiker
Alla våra 44 Coopbutiker, stora som
små, är KRAV-märkta. För att underlätta för våra kunder att handla hållbart
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har vi möblerat våra butiker så att den
hållbara maten blir lättare att hitta.
Dessutom har vi som mål att avsevärt
reducera vårt matsvinn, dels genom
vårt interna arbete men också genom
upplysning och inspiration till våra
kunder hur man kan ta tillvara maten på
bästa sätt. Under året kommer vi också
förenkla för våra kunder att handla mat
som närmar sig sitt utgångsdatum till
rabatterat pris.
Fler exempel på hållbarhetsarbetet i
butik är 100 % förnyelsebar el i såväl
Coop som Pekås och MaxiMat, egna
kockar som förädlar mat som annars
skulle kastas, källsortering i butikerna,
solenergi på butikstaket i Kristinehamn,
laddstationer för elbilar i Torsby och
Arvika och lock och dörrar på de flesta
av våra kylar och frysar.
3. Hållbara leverantörer
Ska man bli leverantör hos oss måste
man skriva under en uppförandekod
som bl.a. reglerar globala och lokala
anställningsförhållanden, sunda transporter och att man följer respektive
lands lagar, villkor och avtal. Vi strävar
efter långa relationer med en blandning
av svenska, värmländska och utländska
leverantörer.
Ett exempel på långa relationer är Coop
Värmlands samarbete med Torfolk
Gård, som startade redan på 70-talet,

något som till sist resulterade i det som
idag är KRAV och föreningens leveransavtal med Wermlands Mejeri som
resulterade i succén Värmlandsmjölk.
Vår vision är att vara den goda kraften
i Matvärmland genom att erbjuda bra
mat som lägger grunden till en god
hälsa, bra miljö samtidigt som vi är
prisvärda. Det är en vision som vi ska
jobba med varje år, månad, vecka och
dag.
Med hållbarhetsfrågorna som ledstjärna jobbar vi hela tiden intensivt med
vårt kärnuppdrag; att skapa Värmlands
bästa och mest attraktiva butiker. 2018
var året som vi ställde om flest butiker
samtidigt i föreningens historia – en
verklig språngbräda för ett framtida
starkt Coop Värmland och därmed ett
lite hållbarare Värmland. Vill du veta
mer om föreningens hållbarhetsarbete
i reda siffror hänvisar jag till 2018 års
hållbarhetsrapport som finns offentliggjord på hemsidan; coopvarmland.se
Vill du veta mer om resultatåret 2018
hänvisar jag till årsredovisningen som
du hittar på sidorna 13-43.
Karlstad 2019-03-13
Tomas Sjölander
VD
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Hänt 2018
COOP GRUMS I NY KOSTYM

SOMMARJOBBSMINGEL PÅ MITT-I-CITY

Nya Coop Grums slog upp portarna efter en omställning med
ny inre och yttre miljö. Invändigt har butiken fått ett helt
nytt kundvarv med ny färgsättning och ett större fokus på
färskvaror med stora inslag av ekologiska och lokala varor.
Numera är butiken också utrustad med både shop-express
och snabbkassor.

UTÖKAT SAMARBETE OMSTÄLLNINGAR
FÖR FRAMTIDA
MED KARLSTADS
UNIVERSITET
LÖNSAMHET
Efter 2017 års stora omställningsinsatser på en
mängd butiker fortsatte man
ombyggnaderna även under
2018. På en 19-månadersperiod har inte mindre än 27
butiker ställts om i de nya
framgångsrika formaten.
Traineeprogrammet Higher
Ambition genomförs av Effect Management i samarbete med Region Värmland,
Karlstads Universitet, Paper
Province, Handelskammaren
m.fl. Programmet vänder
sig till studenter från olika
universitet som avslutat sin
utbildning, där Erik Larsson
valde Coop Värmland för sin
ettåriga traineeanställning.

EFTER EN KORT, MEN
INTENSIV OMBYGGNADSPERIOD FICK DEN ANRIKA
BRUKSORTEN LESJÖFORS
EN NY COOPBUTIK. ATT
HÄNDELSEN VAR EFTERLÄNGTAD PÅ ORTEN
VITTNADE INTE MINST DE
TALRIKA BESÖKARNA PÅ
PREMIÄRDAGEN OM.

Varje år söker Coop Värmland hundratals sommarvikarier till sina butiker över hela Värmland. Istället
för att varje butik annonserar började man med ett
nytt grepp där man bjöd in ungdomar till Mitt-i-citygallerian i Karlstad. Drygt 400 killar och tjejer dök
upp och ville veta mer om en framtid inom handeln
och Coop Värmland.

NYA COOP TILL HAGFORS I NORRA VÄRMLAND

STORA COOP
STYCKÅSEN I
ARVIKA BLEV
VÄRMLANDS HÅLLBARASTE BUTIK
Som enda butik i Värmland
blev Stora Coop Styckåsen i Arvika nominerade
av White Guide, Sveriges
ledande restaurangguide,
till utmärkelsen Sveriges
Hållbaraste matbutik. Totalt
var det 350 butiker i landet
som blev testade och Stora
Coop Styckåsen placerade
sig som den mest hållbara i
hela Värmland.

Efter nyöppningar på orter som Grums och Kristinehamn fortsatte Coop Värmland med sina butikssatsningar. Under våren
var tiden kommen till Hagfors där stora delar av medarbetarna klippte bandet för den nya fräscha butiken under profilen
Coop. Butiken genomgick en total yttre och inre omställning
där man renodlat verksamheten mot dagligvaror med fokus
på färskvaror, ekologiska och inte minst lokala varor.
Coop Värmland | Årsrapport 2018
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Hänt 2018
LILLA COOP TILL SUNNEMO
Coop Värmlands
intensiva ombyggnadstakt fortsatte i
och med öppningen
av Lilla Coop Sunnemo. Här har man
renodlat och anpassat sortimentet
efter ortens behov
och lagt ett stort
fokus på färskvaror,
ekologiska och lokalt
producerade varor.
Med denna investering räknar man med
att kunna erbjuda
den lilla ortens invånare en serviceplats
i många år framåt.

STÖD TILL VÄRMLANDS BÖNDER
OCH SÄLJSTOPP
AV GRILLKOL OCH
TÄNDVÄTSKA

Som ett direkt initiativ
från medarbetarna erbjöd
merparten av föreningens
butiker hjälp och stöd till
Värmlands bönder, som
drabbats hårt av foderbristen på grund av sommarens
långvariga torka. Hjälpen
bestod av att man erbjöd
frukt och grönsaker som av
olika anledningar kasserats
från butiken men fortfarande
kunde brukas som djurfoder.
Den stora brandfaran innebar också att samtliga Coop,
MaxiMat- och Pekåsbutiker
införde tillfälligt säljstopp på
engångsgrillar, grillkol och
tändvätska.
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LILLA COOP ÖPPNAR I SVANSKOG
Mitt i den rekordvarma sommaren 2018 öppnades Lilla Coop
i den vackra bygden Svaneholm. Förutom att erbjuda servicepunkter såsom ombud för PostNord, ATG, Svenska Spel
och Systembolaget har man också vässat den yttre och inre
miljön med fokus på mat och på färskvaror.

ROCK- OCH BLUES FÖR MS I ARVIKA

BANDKLIPPNING FÖR
NYA COOP HERRHAGEN
I KARLSTAD

För åttonde året i rad var Coop Värmland
medarrangörer till en rock- och bluesgala för
MS på Olssons Brygga i Arvika. Galan, som är
ett samarbete mellan Olssons Brygga, Neuroförbundet och Olssons Brygga, har sedan starten
inbringat närmare en halv miljon kronor till
forskningen runt den mystiska sjukdomen MS.

TORFOLK & VÄNNER SKA GE FLER
MÖJLIGHET TILL LOKAL ODLING
Torfolk & Vänner är det nya varumärket för en ekonomisk förening som bildades med bl.a. Torfolk Gård
utanför Munkfors. Föreningen ger unga människor och
nyanlända möjlighet att komma igång med kommersiell odling. Coop Värmland tecknade redan från starten
ett samarbetsavtal med Torfolk & Vänner vilket garanterade att produkterna snabbt kom ut på marknaden.

Stora delar av butikens medarbetare klippte bandet för nya Coop i
stadsdelen Herrhagen i Karlstad.
Även denna butik har fått helt ny
inre- och yttre miljö och försetts
med en större säljyta, snabbkassor och nya kylar och frysar.
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Hänt 2018
OMBYGGNADSTURNÉN
FORTSATTE TILL COOP
HÖGBODA

Under hösten var det dags för
Högboda att få en ny, fräsch och
omställd Lilla Coop. Förutom
att bygdens enda butik är en
betydelsefull social mötesplats
kan den tack vare butiksrådets
och byalagets engagemang även
erbjuda hemsändning och skjuts
fram och tillbaka för de som behöver det. En insats som gav genklang i regional och i riksmedia.

NY COOPBUTIK OCH NYTT
BOSTADSOMRÅDE PLANERAS
PÅ ORRHOLMEN I KARLSTAD

Karlstad kommun avslutade samrådet gällande detaljplanearbetet för en
Coopbutik, kontor, cirka 1 000 bostäder,
förskola och fler butiker på föreningens
nuvarande mark på Orrholmen i Karlstad.
Förutom att det kommer att skapas möjligheter för ett mycket attraktivt butiksläge friställer detta också kapital som kan
användas för framtida butikssatsningar.

TVÅ NYPREMIÄRER UNDER SAMMA
VECKA; KARLSTAD OCH SYSSLEBÄCK
Under hösten fortsatte ombyggnadsvågen
genom att nya Coop
Sysslebäck och Coop
City, Karlstad firade
nypremiärer under en
och samma vecka. I
Sysslebäck renodlades sortimentet med
tillhörande snabbkassor medans Coop City
vässade sin sedan
tidigare erkända
mat- och färskvaruprofil ytterligare, bl.a
med salladsbar, stora
manuella inslag bl.a.
för delikatesser och
färsk fisk.

NYA COOP ÄVEN TILL ÅMOTFORS
Det blev en händelserik novembertorsdag
i det lilla samhället Åmotfors när nya
Coop slog upp portarna.

VÄRMLANDS MUSÉUM LÅNAR
VÄRDEFULLT KONSTVERK

Sedan 1962 har Coop Värmland ägt ett
värdefullt konstverk av den kände spanske konstnären Joan Miró. Målningen har
under de senaste åren varit placerad vid
föreningens butik på Mitt-i-citygallerian,
men i samband med en ombyggnad
letade man alternativa placeringar då
bl.a. förutsättningarna för en försäljning undersöktes. Då inga köpare kunde
hittas som ställde upp på föreningens
villkor kommer målningen att lånas ut till
Värmlands museum på obestämd tid.

KONDIS MOT CANCER

Nästgårdsköket är namnet
på Coop Värmlands produktionsanläggning där ett 20-tal
personer jobbar med tillverkning av smörgåstårtor, majonnäsbaserade sallader och
konditoriprodukter. Under oktober erbjöd Coop Värmlands
butiker en speciellt framtagen
bröstbakelse och i november
fortsatte man genom att sälja
en mustaschbakelse för att
medverka till att sprida ljus
över landets vanligaste cancerformer.

BRYNJA BLEV VÅR HÅLLBARASTE MEDLEM

Brynja Gudmundsdottir med
familj utsågs till Coop Värmlands
hållbaraste medlem. Anledningen
till utmärkelsen var att Brynja
och hennes familj handlat över 80
procent hållbara varor; KRAV, FairTrade eller Bra Miljöval.

OMSTÄLLNING NUMMER
26 I KOPPOM
Premiären för nya Coop Koppom
fick symbolisera omställning nummer 26 på bara 18 månader. Även
butiken i Koppom fick helt ny inre
och yttre miljö och ett för orten
anpassat sortiment.
Coop Värmland | Årsrapport 2018
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Koncernledning

Styrelsen

ANN-KRISTINE JOHANSSON

LEIF OLSSON

ERIK A ERIKSSON

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

TOMAS SJÖLANDER

CHRISTINA LUNDQVIST

LENA LARSSON

OLLE ERIKSSON

VD

Ledamot

Ledamot

Ledamot

JOHAN SAMUELSSON

KENT JANSSON

LINDA PETTERSSON

DORIS JONSSON

Ledamot

Facklig representant

Facklig representant

Facklig ersättare
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Ledningsgruppen

TOMAS SJÖLANDER

CHARLOTTE LUNÅS

BJÖRN FORSBERG

ÅSA GÖRANSSON

Befattning: VD/Koncernchef

Befattning: HR-chef

Befattning: CFO/Ekonomichef

Befattning: Försäljningschef

Anställd sedan: 2002

Anställd sedan: 2015

Anställd sedan: 2018

Anställd sedan: 2017

PÄR-ÅKE SJÖBERG

KLAS WESTERBERG

THOMAS BERGLUND

KLAS OLSSON

Befattning: Fastighets-/Etableringschef

Befattning: Marknadschef

Befattning: IT/VU-chef

Befattning: Kommunikationschef

Anställd sedan: 2017

Anställd sedan: 2003

Anställd sedan: 1978

Anställd sedan: 2008
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Fler ska få möjlighet att odla i Värmland:

Coop Värmland är en unik samarbetspartner med Torfolk & Vänner

LINNEA ÖJES ÄR EN AV DELÄGARNA I TORFOLK & VÄNNER

Torfolk & Vänner är varumärket för den
ekonomiska föreningen som bildades
i höstas med bl.a. Torfolk Gård utanför Munkfors. Föreningen ger unga
människor och nyanlända möjlighet att
komma igång med kommersiell odling.
Coop Värmland tecknade snabbt ett
unikt samarbetsavtal med Torfolk &
Vänner som säkerställde att produkterna snabbt kom ut på marknaden.
Olle Göransson har varit verksam inom
Torfolk Gård sedan början av 80-talet
och är lite av en pionjär inom ekologisk
odling.
- Vi har varit i gång i drygt 30 år här på
Torfolk Gård säger Olle Göransson. Det
innebär att vi har en viss överkapacitet
på maskiner, växthus och mark och därför vill vi underlätta för alla de som vill
Coop Värmland | Årsrapport 2018

komma igång med kommersiell odling.
- Att vara grön i Sverige och grön på
arbetsmarknaden ska inte vara en
begränsning utan en tillgång. Det är en
styrka att kunna erbjuda zucchini som
Hassan, Nore och Tarik från Syrien odlat
eller purjolöken som ligger Linnea från
Munkfors varmt om hjärtat.
Ett kooperativ i tiden
Som medlemmar och delägare i den
ekonomiska föreningen hittar man
sju enskilda odlare tillsammans med
Torfolk Gård och Coop Värmland. Som
samarbetspartners och ivriga påhejare
av projektet hittar man företag såsom
Löfbergs, Hushållningssällskapet, LRF
och Fryksdalens Sparbank.
- Det finns ett stort intresse för odlingar och matproducenter. Därför har

vår idé fått bra respons från företag,
föreningar, kommuner och inte minst
konsumenter, menar Olle Göransson.
Framtida expansion
Sortimentet från Torfolk & Vänner
består av grönsaker, såsom purjolök,
morötter, vitkål och andra rotfrukter till
att börja med, som inledningsvis finns
i Coop Värmlands butiker. Efterhand
hoppas man på att idén med Torfolk
& Vänner sprider sig till fler platser i
landet.
- För drygt 30 år sedan var vi, tillsammans med Coop Värmland, initiativtagare till det som med tiden blev KRAV.
Nu har vi hittat ytterligare ett samarbete till en idé som kommer att ha en
stor betydelse inför framtiden, avslutar
Olle Göransson.
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Ekokocken som räddar maten och
minskar svinnet
Mia Magnusson, som är en av landets
få utbildade ekologiska kockar, lagar
varje dag mat åt kunderna på stora
Coop Palmviken i Arvika. Mia älskar
mat där datummärkningen är på väg
att gå ut och kan konsten att tillaga
verkliga läckerheter av sådant som annars riskerar att kastas.
- Att en vara har passerat sitt bästföredatum betyder inte att maten är
giftig dagen därpå, säger Mia. Tvärtom
kan den stå sig väldigt länge, det gäller
bara att vi luktar och smakar.
Mia har stenkoll på olika varor och
hon formligen älskar röda lappar som
hon raskt förvandlar till allehanda
läckerheter till kundernas glädje. Varje
dag serveras det dagens rätt och via
samarbete med en lokal kostrådgivare
erbjuder man därutöver ett speciellt
hälsomål.
- Vi har kunder som arbetspendlar
till Norge som köper med sig hela
veckoransoner av Mias luncher, säger
butikschefen Perry Chipperman. Sänkt
svinn är en bättre affär för oss men
framförallt är det en insats för samvete,
för miljö och för hållbarhet. Här snackar
vi verkligen win-win.
Tips till kunderna
Mia är också frikostig med råd och tips
till kunderna hur man kan ta tillvara
maten bättre hemma. Undertonen är
tydlig; Minska dina matkostnader samtidigt som du slår ett slag för miljön.
- Jag hade crème fraiche i kylskåpet en
månad och märkte ingen skillnad på
smaken. Ägg kan man ha i kylen i månader, prickiga bananer går att använda
som sötningsmedel och skrumpna
morötter kan bli till en läcker buljong.
-Mat är kärlek för mig och kärlek
slänger man inte bort i första taget. Vi
är alldeles för snabba att kasta bort när
vi tror att det är gammalt.

Tänker man lite kreativt och
vågar lite mer finns det
en ocean av läckerheter samtidigt som
vi bidrar till klimatet,
miljön och människan.
De ekonomiska uppsidorna för butiken
får vi på köpet,
avslutar Mia.

Lätt att
ladda i Torsby
Coop Värmland har i samarbete med Torsby kommun satsat på laddstolpar för elbilar. Utanför
Coop Sysslebäck har man satt upp laddstolpar
från Näckåns energi och utanför Coop Torsby
hittar man laddstolpar både från Näckåns energi,
men också från Tesla – en bil som är vanlig i
Norge och som också börjar dyka upp på den
svenska marknaden. Ytterligare ett led i föreningens långsiktiga hållbarhetsarbete.
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Årsredovisning

Coop Värmland årsredovisning 2018
Styrelsen och verkställande direktören för Coop Värmland Ekonomisk förening org.Nr 773200-2089 får härmed avge årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Coop Värmland Ekonomisk förening
har sitt säte i Karlstad. Coop Värmland
Ekonomisk förening bedriver detaljhandel
via ett 60-tal försäljningsställen inräknat
dotterföretaget Pekos Värmland AB med
fjorton butiker inom lågprissegmentet
samt dotterföretaget Gränsköp Värmland
AB som driver gränshandel i två butiker
mot Norge. Sammantaget bedriver
koncernen handel i nio olika profiler/
koncept i landskapet Värmland. Butiker i
moderföreningen med dagligvaruhandel
drivs i koncepten Forum med en butik,
Stora Coop med sex butiker och en
restaurang och ett café, Extra med
fem butiker, Konsum med sex butiker,
Coop med 16 butiker, Lilla Coop med
fem butiker och Coop Nära med fem
butiker. Föreningen driver också en
tillverkningsenhet, Nästgårdsköket,
med tillverkning till hela koncernen av
konditoriprodukter, smörgåstårtor och
bakelser samt majonnäsbaserade sallader.
Dotterföretagen Gränsköp Värmland AB
bedriver verksamhet i MaxiMat och Pekos
Värmland AB bedriver verksamhet med
Pekås.
Koncernen Coop Värmland består av
15 bolag med moderföretaget Coop
Värmland Ekonomisk förening, de helägda
dotterföretagen Pekos Värmland AB,
Gränsköp Värmland AB, Lordingen
AB, Konsumfastigheter i Värmland
AB, Värmlandschark AB samt sex
kommanditbolag. I Lordingen AB finns
det helägda dotterföretaget Lordingen
Lillåsen AB. Konsumfastigheter i Värmland
är moderföretag till det helägda Konsum
Värmland Fastighet Sundsvik AB samt
Pekås KB.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncern (kkr)
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %

2018
3 023 715
936 658
-19 116
49,88%

2017
3 015 317
1 011 566
-125 965
48,21%

2016
3 181 084
1 203 490
-116 685
50,93%

2015
3 314 220
1 366 014
273 134
53,48%

Moderföreningen (kkr)
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %

2018
2 106 035
953 441
-49 812
56,97%

2017
2 184 458
1 112 159
-145 603
51,23%

2016
2 626 166
1 208 324
-112 539
57,64%

2015
2 628 606
1 417 196
260 809
57,51%

Rörelseresultatet för året är avsevärt
förbättrat i jämförelse med föregående år.
Det fortsatta negativa rörelseresultatet i
procentuella tal härrör till att stora delar av
varulagret har uppdaterats i samband med
att omställningstakten av butikerna varit
mycket intensiv med hela 11 butiker bara
under 2018. Dessutom har samtliga 44
Coopbutiker uppdaterat stora delar av sitt
sortiment och i samband med detta gjort
utförsäljning av vissa produkter. Förutom
utförsäljning i butikerna genomfördes
också en tillfällig outletförsäljning på Kronoparken i Karlstad med utförsäljningar på
upp till 70 procent. Sammantaget innebär
dessa åtgärder att föreningens nuvarande
produktportfölj är väl uppdaterad, många
av butikerna är väl genomgångna och
skapar därmed goda förutsättningar inför
kommande år. Åtgärderna hänger samman
med den åtgärdsplan som styrelsen lade
fast redan under 2015.
Glädjande är också att flertalet av de 27
butiker som de senaste 19 månaderna genomgått omställning till de nya butiksformaten mottagits positivt av kunderna samt
att dotterföretagen uppvisade ett fortsatt
gott resultat.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret samt efter
räkenskapsårets utgång
Under året lades ett stort fokus på att
omprofilera butikerna till de nya profilerna Stora Coop, Coop och Lilla Coop.
Med positiva erfarenheter från tidigare år
har omställningar gjorts i Kristinehamn,
Grums, Hagfors, Torsby, Lesjöfors, Sunnemo, Svanskog, Högboda, Sysslebäck,
Åmotfors, samt Herrhagen och Coop City
i Karlstad. Som tidigare nämnts har också
ett omfattande arbete inletts under året
i syfte att uppdatera föreningens totala
produktportfölj med tillhörande interna
projekt i syfte att öka bruttovinsten. Under
2018 inleddes också en större ombyggnad av butiken i Sunne som beräknas
att nyöppna under våren 2019. I syfte att
fokusera verksamheten ytterligare på
handel genomfördes också avyttringar av
föreningens fastighetsbestånd såsom butiksfastigheter i Kristinehamn, Nykroppa,
Björneborg, Norrstrand samt ett bostadshus i Karlstad.
Dessutom planeras en större ombyggnad
vid en butik, MaxiMat Töcksfors, tillhörande dotterbolaget Gränsköp Värmland
AB. Övriga butiksomställningar till de nya
formaten beräknas ske när kassaflödet så
tillåter.

Årsredovisning
Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under förutsättning att kassaflödet så
medger beräknas samtliga Coopbutiker att
ställas om till de nya formaten Stora Coop
och Coop. De butiker som verkat under profilen Lilla Coop kommer att ställas om till
Coop under 2019 och 2020. I samband med
att Karlstad kommuns detaljplan för området Tullholmen träder i laga kraft, beräknat
till andra kvartalet 2019, forceras också
planeringsarbetet med att avyttra mark på
Tullholmsområdet i Karlstad. Ett område
som också kommer möjliggöra ett nytt
butiksläge på ett mycket attraktivt område
i centrala Karlstad. Med hänsyn taget till
de omfattande omställningsprocesser som
föreningen genomgått under de senaste
åren skapar detta bättre förutsättningar
inför de kommande åren.
De väsentliga riskerna är framförallt relaterade till en ökande konkurrenssituation
med minskande marginaler inom dagligvaruområdet, Värmlands befolkningsutveckling med tillhörande urbanisering,
förändrade köpmönster med e-handel.
Icke-finansiella upplysningar
I syfte att bredda kännedomen och
tillgängligheten om medlemsdemokratin
genomförs det elektroniska val över hela
föreningen för första gången under 2019.
Detta innebär att den enskilda medlemmen bereds möjlighet att rösta på föreslagna representanter till föreningsstämman, så kallade ägarombud. Röstningen
sker mellan den 16-24 mars 2019 i samtliga
Coopbutikers medlemspunkter som finns
placerade i butikerna. Dessutom finns
möjligheten att göra samma val även på sin
dator, telefon eller platta via föreningens
hemsida.
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. Under året har också
betydande insatser gjorts i syfte att stärka
föreningens attraktionskraft som arbetsgivare.

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. Livsmedelsproduktionen i Nästgårdsköket påverkar miljön
genom utsläpp till luft och avlopp.
Moderföreningen/koncernen
Coop Värmland koncernen har från respektive kommun, där man är verksam, erhållit erforderliga livsmedelstillstånd för
den verksamhet som drivs i kommunen.
För livsmedelsindustrin finns erforderliga
tillstånd från livsmedelsverket.

13

Förslag till disposition av föreningens
vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande
stående vinstmedel (kkr) disponeras
enligt följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

412 847
-26 525
386 322

Balanseras i ny räkning

386 322

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

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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Resultaträkning koncernen
1 jan - 31 dec
Belopp i kkr
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

Not

6

6
6
3
4
5,7

9
10
11

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2018

2017

3 023 715
-2 306 838
716 877

3 015 317
-2 347 961
667 356

-794 278
-8 757
71 537
-3 591
-18 212

-782 110
-11 131
45 428
-2 468
-41 577
-124 502

-2
38
1 244
-2 184
-19 116

-2
423
-1 884
-125 965

-19 116

-125 965

-1 324
-20 440

-807
-126 772

Årsredovisning
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Balansräkning koncernen
Belopp i kkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

13
14

-

-

15
16
17

200 058
69 527
144 766

271 276
73 841
121 950

18

7 040
421 391

7 216
474 283

21
22
23
24
25

116 912
669
8 232
57 903
144
183 860

116 912
670
2 961
59 175
5 494
185 212

605 251

659 495

169 511
214
169 725

175 274
654
175 928

13 427
5 337
75 750
24 790
119 304

22 361
13 752
34 330
22 681
93 124

42 378
4 2 378

8 3 019
8 3 019

Summa omsättningstillgångar

331 407

352 071

SUMMA TILLGÅNGAR

936 658

1 011 566

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
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Balansräkning koncernen
Belopp i kkr

Not

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

26

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning
Övriga skulder till kreditinstitut

2018-12-31

2017-12-31

25 741
131 478
310 005
467 224

25 776
131 478
330 444
487 698

31 266
31 266

6 941
47 124
54 065

41 738
47 765
89 503

43 914
76 480
120 394

218 635
57 055
72 975
348 665

204 536
73 419
71 454
349 409

936 658

1 011 566

27

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

29

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen
Belopp i kkr
2018-12-31
Ingående balans
Till övrigt kapital
Förändring medlemsinsats
Förskjutning
Årets resultat
Vid årets utgång
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Insatskapital

Övrigt tillskjutet kapital

Fritt eget kapital
inkl. årets resultat

Summa eget
kapital

25 776
-1
-34

131 478
1

330 444

487 698

-1

1
-20 440
310 005

25 741

-34

131 478

-20 440
467 224

Årsredovisning
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Kassaflödesanalys koncernen
Belopp i kkr

Not

2018

2017

31
33

-19 116
-4 556
-23 675
8 362

-125 965
57 100
-68 865
-7 336

-15 310

-76 201

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

6 202
-34 595
-744
-44 447

54 924
62 813
-30 684
10 852

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

-63 162
97 893
34 731

-71 517
10 360
-681
-61 838

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring insatskapital
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-35
-30 890
-30 925

1 573
-39 102
-37 529

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

-40 641
83 019
42 378

-88 515
171 534
83 019

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
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Resultaträkning moderföretaget
1 jan - 31 dec
Belopp i kkr
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 övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not

2018

2017

2 106 035
-1 616 197
489 838

2 184 458
-1 723 809
460 649

4
5,7

-631 592
-9 403
124 344
-3 590
-30 403

-629 626
-10 899
78 261
-5 022
-41 577
-148 214

8

-22 953

-2

9
10
11

5 024
569
-2 048
-49 811

4 370
10
-1 767
-145 603

25 103
-24 708

17 320
-128 283

-1 817
-26 525

–
-128 283

6

6
6
3

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning moderföretaget
Belopp i kkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

13

-

-

15
16
17

59 612
66 220
106 980

61 600
70 303
84 342

18

7 040
239 852

7 216
223 461

19
20
21
22
23
24

56 902
234 581
116 912
334
8 224
48 800
465 753

79 855
347 076
116 912
334
2 953
50 617
597 747

705 605

821 208

123 533
214
123 747

128 517
654
129 171

8 682
7 631
47 136
20 391
83 840

16 129
13 827
29 686
21 168
80 810

40 249
40 249

80 970
80 970

Summa omsättningstillgångar

247 836

290 951

SUMMA TILLGÅNGAR

953 441

1 112 159

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
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
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Balansräkning moderföretaget
Belopp i kkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Avsättningar
Övriga avsättningar

26

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning
Övriga skulder till kreditinstitut

2018-12-31

2017-12-31

25 741
131 120
156 861

25 776
131 119
156 895

412 847
-26 525
386 322
543 183

541 130
-128 283
412 847
569 742

25 772
25 772

41 822
41 822

41 739
47 765
89 504

43 913
76 480
120 393

167 525
30 582
45 742
51 133
294 982

159 040
111 480
58 116
51 566
380 202

953 441

1 112 159

27

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

28

29

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget
Belopp i kkr
2018-12-31
Ingående balans
Förändring medlemsinsats
Vinstdeposition
Årets resultat
Vid årets utgång
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Insatskapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

25 776
-35

131 119
1

541 130

-128 283

569 742
-34

-128 283

128 283
-26 525
-26 625

25 741

131 120

412 847

-26 525
543 183

Årsredovisning
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Kassaflödesanalys moderföretaget
Belopp i kkr

Not

2018

2017

31
33

-49 811
-9 162
-58 973
6 195

-145 603
26 186
-119 417
-

-52 778

-119 417

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

5 424
-9 226
-85 220
-141 800

57 026
133 162
47 973
118 744

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

-50 403
107 224
50 080
106 901

-63 195
10 360
-126
2 170
-50 791

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring insatskapital		
Erhållna koncernbidrag		
Amortering av lån			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-35
25 103
-30 890
-5 822

1 573
17 320
-18 824
69

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

-40 721
80 970
40 249

68 022
12 948
80 970

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
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Årsredovisning

Noter
Belopp i kkr om inget annat anges

Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 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 ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.		

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar 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.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är
redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar.

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella 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 leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte
är ett finansiellt leasingavtal.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
		
Förvärvade immateriella tillgångar
Nyttjandeperiod
Balanserade utgifter
5 år
Goodwill
5 år

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

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 komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 				
				
Nyttjandeperiod
Byggnader
20 - 100 år
Markanläggningar				
20 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet hyrd koncern		20 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet hyrd extern		10 år
7 - 20 år
Inventarier, verktyg och installationer				
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen
avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter
vars nyttjandeperiod varierar.
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Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som
försäkring och underhåll, redovisas som intäkt respektive kostnad 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 genomsnittspriser. 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 anskaffningsvärdet 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 balansräkningen 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
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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 redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas
inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Värdering av finansiella skulder
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 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. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är
beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning 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 förväntningarna (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 avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
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 förpliktelsen redovisas ingen tillgång.
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Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte
ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast 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 innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör
från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande 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 reglera 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 omprövas varje balansdag.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 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
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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 färdigställandegraden på balansdagen.
Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifterna som sannolikt kommer att ersättas av
beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas
på tillförlitligt sätt.
Hyra, provisioner, ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade 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 indirekt 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 rörelseförvärv 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 rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets 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 förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 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 transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med
de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen
utom i nedanstående fall.
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Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet.
Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller
andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen 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
Resultat avyttring fastighet
Sålda tjänster
Övrigt
Moderföretaget
Hyror
Provisioner och management fee
Vinst avyttring aktier i dotterföretag
Sålda tjänster
Övrigt

2018
13 965
14 821
30 329
4 946
7 476
71 537

2017
13 569
16 238
4 151
11 470
45 428

30 859
30 896
50 080
4 946
7 563
124 344

29 825
32 815
4 151
11 470
78 261

Not 4

Jämförelsestörande omstruktureringseffekter
Koncernen
Omstrukturering lager, logisitik &
administration
Avveckling butiker
Omstrukturering verksamhet
Moderföretaget
Avveckling lager, logistik & produktion
Avveckling butiker
Omstrukturering verksamhet

2018

2017

-

-8 702
-23 096
-9 779
-41 577

-

-8 702
-23 096
-9 779
-41 577
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Not 5

Anställda, personalkostnader och arvoden till stryrelse och revisorer
2018
595
595

Varav män
29%
29%

2017
807
807

Varav män
28%
28%

Sverige
Totalt i dotterföretag

185
185

44%
44%

180
180

39%
39%

Koncernen totalt

780

33%

987

37%

2018-12-31
Andel kvinnor
44%

2017-12-31
Andel kvinnor
33%

20%

26%

Medelantalet anställda
Sverige
Totalt i moderföretaget

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Moderföretaget
Styrelsen och VD

Koncernen totalt
Styrelsen och VD
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

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

2018
2017
Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader
86 734
135 534
253 171
328 951
1)
1)
(20 337)
(24 362)
35 432
28 953
75 226
73 331
(9 737)
(4 456)
122 166
164 487
328 397
402 282
2)
2)
(30 074)
(28 818)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 247 kkr (f.å. 354 kkr) företagets ledning avseende 1 person.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till denna uppgår till 2 784 kkr (f.å. 2 359 kkr)
Moderföretaget tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelse i Folksam.
Tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2018 översteg skulden i pensionsstiftelsen med 0 kkr (f.å. 4 708 kkr)
2) Av koncernens pensionskostnader avser 2 829 kkr (f.å. 1 722 kkr) företagets ledning avseende 3 (4) personer.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 2 784 kkr (7 679 kkr)
Koncernens förpliktelser är tryggade genom stiftelsen och via kapitalförsäkringar.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda
2018
Moderföretaget
Dotterföretag
Koncernen totalt

2017

Styrelse och VD

Övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

3 013
2 824
5 837

250 158
72 402
322 560

2 430
3 634
6 064

326 522
67 759
394 281

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

2018

2017

517
285
289

508
87
15

37

52

412
285
290

407
87
15

37

52

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 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
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
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
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2018

2017

8 526
6 664
29 680
44 870

23 092
9 828
22 517
55 437

4
44 855
11
44 870

85
55 341
11
55 437

2 001
6 091
22 331
30 423

2 455
9 275
15 532
27 262

4
30 408
11
30 423

86
27 165
11
27 262
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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

2018-12-31

2017-12-31

58 739
162 311
138 809
359 859

55 936
151 415
161 963
369 314

2018
71 673

2017
80 248

2018-12-31

2017-12-31

59 887
136 593
138 809
335 289

65 087
126 762
161 963
353 812

2018
68 049

2017
63 946

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

2018-12-31

2017-12-31

4 334
6 299
770
11 403

6 537
9 945
2 166
18 648

2018-12-31

2017-12-31

19 056
29 589
770
49 415

21 221
33 748
2 166
57 135

2018
-22 954
-22 953

2017
-2
-2

Not 8

Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget
Resultat från kommanditbolag
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Not 9

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen
Resultat avyttring andelar

Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag
Resultat avyttring andelar

2018
38
38

2017
-

4 986
38
5 024

4 370
4 370

2018
3
1 241
1 244

2017
423
423

1
568
569

10
10

2018
-2 184
-2 184

2017
-1 884
-1 884

-2 048
-2 048

-1 767
-1 767

2018
-53
-1 271
-1 324

2017
-404
-403
-807

-1 817
-1 817

-

Not 10

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Ränteintäkter, övriga
Kursvinst
Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga
Kursvinst

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
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Avstämning av effektiv skatt
Koncernen
Resultat före skatt

2018

29

2017

Procent

Belopp
-19 116

Procent

Belopp
-125 965

22,0%
-0,7%
9,6%

4 206
-141
1 836

22,0%
-2,4%
1,0%

27 712
-3 054
1 202

0,0%

-

-21,2%

-26 674

37,9%
0,1%
-17,6%
-0,3%
0,0%
-57,7%
-0,2%
-6,9%

7 247
26
-3 366
-64
-11 033
-35
-1 324

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,6%

7
-807

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Minskning av underskottsavdrag utan motsvarande
förändring av uppskjuten skatt
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler
Temporär skillnad byggnad och mark
Skatt resultat intressebolag och koncernjust inventarieavs.
Skatt avseende andel i kommanditbolag
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
Minskning av underskottsavdrag utan motsvarande
förändring av uppskjuten skatt
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler
Temporär skillnad byggnad och mark
Skatt avseende andel i kommanditbolag
Redovisad effektiv skatt

-24 708

-128 283

22,0%
-0,5%
0,0%

5 436
-112
-

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

28 222
-2 750
1 202

0,0%

-

-20,8%

-26 674

29,3%
0,1%
-13,4%
-0,3%
-44,7%
-7,4%

7 247
26
-3 317
-64
-11 033
-1 817

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

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
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
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

10 150
10 150

20 536
-10 386
10 150

-10 150
-10 150

-20 536
10 386
-10 150

-

-

2018-12-31

2017-12-31

10 150
10 150

20 536
-10 386
10 150

-10 150
-10 150
-

-20 536
10 386
-10 150
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Not 14
Goodwill

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

83 261
83 261

83 261
83 261

-83 261
-83 261

-83 261
-83 261

-

-

2018-12-31

2017-12-31

501 724
4 903
-121 926
384 701

501 560
3 821
-3 657
501 724

-230 448
54 331
-8 526
-184 643

-209 407
2 052
-23 093
-230 448

200 058

271 276

2018-12-31

2017-12-31

79 419
13
79 432

78 712
1 500
-793
79 419

-17 819
-2 001
-19 820

-15 468
104
-2 455
-17 819

59 612

61 600

2018-12-31

2017-12-31

34 891
34 891

47 313
47 313

6 998
6 998

6 985
6 985

Not 15

Byggnader och mark
Koncernen
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
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
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
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Not 16

Nedlagda utgifter på annans fastighet
Koncernen
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
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

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
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

181 269
4 531
-41 248
144 552

174 151
15 664
-8 546
181 269

-107 428
38 726
-6 323
-75 025

-103 697
6 097
-9 828
-107 428

69 527

73 841

2018-12-31

2017-12-31

170 209
4 530
-41 247
133 492

163 091
15 664
-8 546
170 209

-99 906
38 725
-6 091
-67 272

-96 729
6 098
-9 275
-99 906

66 220

70 303

2018-12-31

2017-12-31

307 970
53 905
-1 593
360 282

277 157
53 445
-22 632
307 970

-186 020
525
-30 021
-215 516

-181 228
17 725
-22 517
-186 020

144 766

121 950

Not 17

Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
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
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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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

2018-12-31

2017-12-31

189 042
46 036
-1 334
233 744

160 540
47 444
-18 942
189 042

-104 700
267
-22 331
-126 764

-103 362
14 194
-15 532
-104 700

106 980

84 342

Not 18

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31
7 216
-7 216
7 040
7 040

2017-12-31
8 630
-8 630
7 216
7 216

Moderföretaget
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

7 216
-7 216
7 040
7 040

8 630
-8 630
7 216
7 216

2018-12-31
50 925
-50
50
50 925

2017-12-31
50 925
50 925

Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början
Resultat från kommanditbolag
Vid årets slut

64 009
-22 953
41 146

64 102
-2
64 100

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut

-35 169
-35 169

-35 170
-35 170

56 902

79 855

Not 19

Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttring av aktier
Nyanskaffningar
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut
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Andelar i koncernföretag forts.
Spec av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag				
Dotterföretag/Org.nr/Säte					
Antal andelar
Antal i %
Lordingen AB, 556482-9496, Karlstad
1 000
100,00
Lordingen Lillåsen AB, 556478-0699, Karlstad
Pekos Värmland AB, 556533-8406, Karlstad
500
100,00
Gränsköp Värmland AB, 556659-2431, Karlstad
1 000
100,00
Konsumfastigheter i Värmland AB, 556568-9352, Karlstad
1 000
100,00
Konsum Värmland Fastighet Sundsvik AB, 556601-9443, Karlstad
Pekås KB. 916455-6913, Karlstad
Konsum Värmland Fastighet KB, 969665-8922, Karlstad
100 000
100,00
Konsum V. Fast. 3800 KB, 969666-1108, Karlstad
100 000
100,00
Konsum V. Fast. 3900 KB, 969666-1132, Karlstad
100 000
100,00
Konsum V. Fast. 5902 KB, 969666-1165, Karlstad
100 000
100,00
Konsum V. Fast. 5903 KB, 969666-1223, Karlstad
100 000
100,00
Konsum V. Fa Veterinären 8 KB, 969666-2569, Karlstad
100 000
100,00
Värmlands Chark AB, 556790-3991, Karlstad
100 000
100,00

33

				
2018-12-31
2017-12-31
Redovisat värde
Redovisat värde
100
100
40 000
16 390
100

40 000
16 390
100

-21 944
228
405
9 187
9 278
58
3 100
56 902

1 006
230
406
9 187
9 278
59
3 100
79 855

Redovisat värde på andelarna i Konsum Värmland Fastighet KB minskat med anledning av förlust i bolaget orsakat av resultat avyttring
fastighet.

Not 20

Fordringar hos koncernföretag
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Amortering
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

347 076
-112 495
234 581

349 246
-2 170
347 076

2018-12-31

2017-12-31

116 912
116 912

116 912
116 912

116 912
116 912

116 912
116 912

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.

Coop Värmland | Årsrapport 2018

34

Årsredovisning

Not 22

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fodringar
Årets andel i intresseföretags resultat
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

670
-1
669

664
8
-2
670

334
334

326
8
334

2018-12-31

2017-12-31

2 961
300
-21
4 992
8 232

2 843
118
2 961

Redovisat värde vid årets slut

8 232

2 961

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

2 953
300
-21
4 992
8 224

2 835
118
2 953

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Anskaffat under året
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
Omklassificering
Vid årets slut

Av redovisat värde 2018-12-31 avser 28 kr aktier i Coop Sverige AB, 556710-5480.
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Not 24

Uppskjuten skatt
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

35

Redovisat
värde

2018-12-31
Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

200 057
200 057

233 491
233 491

-33 434
-33 434

Uppskjuten
skattefodran
7 355
50 548
57 903

2018-12-31
Uppskjuten
skatteskuld
-

Netto
7 355
50 548
57 903

Redovisat
värde
271 276
271 276

2017-12-31
Skattemässigt
värde
310 176
310 176

Temporär
skillnad
-38 900
-38 900

Uppskjuten
skattefodran
8 558
50 617
59 175

2017-12-31
Uppskjuten
skatteskuld
-

Netto
8 558
50 617
59 175

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 505 322 kkr.
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark
Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 529 074 kkr.
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
hänförliga till fastigheter
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

2018-12-31

Moderföretaget

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 497 154 kkr. Temporära skillnader föreligger i byggnad och mark men värdet av det är inte
fastställt.
2018-12-31
Uppskjuten
Uppskjuten
skattefodran
skatteskuld
Netto
Moderföretaget
48 800
48 800
Skattemässigt underskottsavdrag
48 800
48 800
Uppskjuten skattefordran

Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Redovisat
värde
61 600
61 600

2017-12-31
Skattemässigt
värde
61 600
61 600

Temporär
skillnad
-

Uppskjuten
skattefodran
50 617
50 617

2017-12-31
Uppskjuten
skatteskuld
-

Netto
50 617
50 617

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 408 251 kkr.

Moderföretaget
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran
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Not 25

Andra långfristiga fordringar
2018-12-31

2017-12-31

5 494
243
-5 563
-30
144

4 939
584
-29
5 494

2018-12-31
3 365
27 901
31 266

2017-12-31
19 280
27 844
47 124

3 364
22 408
25 772

19 280
22 542
41 822

2018-12-31

2017-12-31

41 045

69 760

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

14 165

39 880

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

41 045

69 760

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

14 165

39 880

2018-12-31

2017-12-31

118 960
125 000
243 960

160 873
125 000
285 873

30 863
125 000
155 863

30 863
125 000
155 863

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

Not 26

Övriga avsättningar
Koncernen
Omstruktureringsåtgärder
Poängreserv medlemsprogrammet

Moderföretaget
Omstruktureringsåtgärder
Poängreserv, nya medlemsprogrammet

Not 27

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

Koncernen
Ställda säkerheter för övriga skulder
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

Moderföretaget
Ställda säkerheter för övriga skulder
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
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Not 28

Checkräkningskredit
Koncernen
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2018-12-31
80 000
-80 000
-

2017-12-31
100 000
-100 000
-

Moderföretag
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

80 000
-80 000
-

100 000
-100 000
-

2018-12-31
39 737
17 737
2 203
5 889
3 484
3 925
72 975

2017-12-31
42 463
18 995
2 394
7 602
71 454

29 188
13 023
2 203
281
3 484
2 954
51 133

32 411
14 334
2 394
2 427
51 566

2018-12-31

2017-12-31

118 960
125 000
243 960

160 873
125 000
285 873

2 209
2 209

4 751
4 751

30 863
125 000
155 863

30 863
125 000
155 863

2 209
2 209

4 751
4 751

Not 29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna hyreskostnader
Upplupen elkostnad
Övriga poster
Moderföretag
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna hyreskostnader
Upplupen elkostnad
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
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Not 31

Betalda och erhållna räntor
Koncernen
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2018
3
-2 183

2017
423
-1 884

Moderföretaget
Erhållen ränta
Erlagd ränta

4 987
-2 048

4 370
-1 767

2018-12-31

2017-12-31

6 466
35 306
606
42 378

7 134
75 885
83 019

4 942
35 306
40 248

5 613
75 357
80 970

Not 32

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

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

Tillgodohavande på koncernkonto där Kooperativa Förbundet (KF) står som huvudkontohavare redovisas under övriga fodringar.
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

Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet m m
Koncernen
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Resultatandelar i intresseförening
Förändring avsättningar
Övriga ej kassaflödespåverkade poster
Moderföretaget
Avskrivningar
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar
Rearesultat försäljning rörelse/dotterföretag
Resultat från kommanditbolag
Förändring avsättningar

2018

2017

44 870
-26 686
2
-22 799
57
-4 556

55 437
-1 399
2
3 060
57 100

30 424
3 591
-50 080
22 953
-16 050
-9 162

27 262
-2 474
2
1 396
26 186

Not 34

Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,72% (1,16%) av inköpen och 0,09% (2,01%) av försäljningen andra
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 35

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

412 847
-26 525
386 322

Balanseras i ny räkning

386 322

Karlstad den 13 mars 2019

Ann-Kristine Johansson
Ordförande

Leif Olsson
Vice ordförande

Erik A Eriksson
Ledamot

Olof Eriksson
Ledamot

Kent Jansson
Ledamot/arbetstagarrepresentant

Lena Larsson
Ledamot

Christina Lundqvist
Ledamot

Linda Pettersson
Ledamot/arbetstagarrepresentant

Johan Samuelsson
Ledamot

Tomas Sjölander
Verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Coop Värmland Ekonomisk förening, org.nr 773200-2089

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Coop Värmland Ekonomisk förening för år
2018. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning
ingår på sidorna 12-39 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderföreningens och koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och
koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Lekmannarevisors
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade
revisorer har fullgjort vårt 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
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på
sidorna 1-11 samt 43-44. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
Årsrapport 2018

och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har
utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen 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
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 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 koncernredovisningen 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
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter 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 kommer 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 koncernredovisningen.

Revisionsberättelse

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 felaktigheter 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 mina 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 effektiviteten 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 koncernredovisningen. 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 föreningens 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 koncernredovisningen om den väsentliga osäker-
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hetsfaktorn 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, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
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 därmed
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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Coop Värmland Ekonomisk förening för år 2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 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 Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som
auktoriserade revisorer har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Förvaltningsrådets, styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 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.
Styrelsen 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 ekonomiska 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 betryggande sätt.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 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 ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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 försummelser 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 auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 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 åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 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 2019
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Lekmannarevisor
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