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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.

Den goda kraften 
Vi har bestämt oss för att vara den goda kraften i Matvärmland. I våra 46 Coopbutiker, 15 
Pekås och två MaxiMat runt om i landskapet erbjuder vi varje dag goda pålitliga varor som 
underlättar i våra medlemmars vardag, likväl som vi också kan erbjuda att sätta lite guldkant 
på tillvaron. Att sprida matglädje är ingen dum uppgift att ha.
 
Hållbarhetsarbete i 118 år!
”Var kommer ni från?”. Det är en fråga som vi många gånger får, främst från våra allt 
fler nya och unga medlemmar. Och det berättar vi så gärna. Konsumtionsföreningen 
Värmland, som vi hette då, startade sin matresa genom att sju föreningar gick samman på 
60-talet. 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 118 år sedan alltså. För oss är detta ett 
arv att förvalta. Därför fortsätter vi med vårt strategiska hållbarhetsarbete, som exempel 
att 100 % av vår elförbrukning kommer från grön el, kontinuerligt arbete med att sänka 
matsvinnet och hushållstips från vår alldeles egna hållbarhetsinspiratör Mia ”Kock-Mia” 
Magnusson för att bara nämna några exempel. 

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 
är du en av cirka 160 000 personer som äger föreningen. Det unika med den kooperativa 
företagsformen är att varje medlem har en röst och att det kostar 100 kronor att gå med. 
Skulle du gå ur föreningen får du självklart tillbaka medlemsinsatsen.  Väldigt modernt 
tycker vi.

Om du är medlem hos oss så är det ju faktiskt du som äger dina butiker – så varför handla 
någon annanstans? 

Välkommen!
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Anneli Borg Lundgren tillträder som VD i mars 2021.

Anneli är ny VD för Coop Värmland

Anneli Borg Lundgren heter Coop Värm-
lands nya VD.  Värmlandsbördiga Anneli 
har en gedigen erfarenhet från olika 
ledande befattningar inom detaljhan-
deln både inom ICA, Coop och Axfood. 
Hon har också bl.a. varit VD för Biltema 
Sweden AB och kommer närmast från 
en tjänst som regionchef för Hemköp i 
Göteborg och Småland.
- Vi är glada för att kunna tillföra Annelis 
gedigna kompetens inom dagligvaru-
handeln till föreningen, säger Coop 
Värmlands styrelseordförande Håkan 
Thorell. Hon kommer att bli en nyck-
elspelare för att, tillsammans med 
ledningsgruppen, övriga medarbetare 
och oss inom styrelsen gå vidare i den 
resultatresa som redan har inletts.

Erfarenhet och kompetens
Anneli Borg Lundgren, som ursprungli-
gen kommer från Edsvalla, med rötter 
från Uggelheden i norra Värmland, bör-
jade sin bana i en lanthandel, Gustav i 
Ransby, nära Branäs. Därefter har hon 
varit både butiksägare, marknadschef 
och driftsledare inom olika delar och 
platser inom ICA.  Hon har också hunnit 
med att vara butikschef inom Coop, 
regionchef på ÖoB, VD för Biltema 
Sweden AB och senast regionchef för 
Hemköp i Göteborg och Småland.
- Coop Värmland har en stark regional 
förankring, en stark marknadsposition 
och ett varumärke som engagerar och 
berör så många värmlänningar. Det 
känns som att komma hem och jag ser 
verkligen fram mot mitt nya uppdrag.
- Vi från styrelsen hälsar Anneli väl-
kommen till Coop Värmland och vi ser 
verkligen fram mot vårt framtida sam-
arbete, avslutar Håkan Thorell.
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Charlotte Lunås var t.f. VD september 2020 till mars 2021.

VD-ord

Vi är på rätt väg!

När vi blickar tillbaka på 2020 är det 
lätt att bara tänka på pandemin som i 
mångt och mycket har präglat vår tillva-
ro. Ett år som inte har varit något annat 
likt och som genomsyrats av person-
ligt ansvar, nedstängningar, tragedier 
och social distans. Och visst har detta 
påverkat även oss och vår verksamhet. 
Men det är ändå glädjande att många 
bitar börjar falla på plats och att vi ser 
många tendenser till att vi är på rätt väg 
i Coop Värmlands resultatresa.
I reda siffror kan vi äntligen konstatera 
att vi låg på rätt sida av de budgete-
rade talen för både försäljning och 
resultat för Coopbutikerna, Pekås och 
vår produktionsanläggning Nästgårds-
köket. Bakom detta ligger mycket 
envist och hårt arbete bland alla våra 
duktiga medarbetare tillsammans med 
ett fantastiskt engagemang från våra 
förtroendevalda. 
Förra året går dessutom till historien 
med tanke på att vi öppnade fyra helt 
nya butiker; Pekås Skoghall, Coop 
Strand, Pekås Kristinehamn och Coop 
Råtorp. Fyra butiker som fått ett 
överväldigande mottagande från våra 
kunder och medlemmar. Kul tycker vi.
Glädjande är också att vi, enligt en 
samlad kundundersökning, har Sveri-
ges nöjdaste Coopkunder i två av våra 
butiker; Lysvik och Högboda och att vi 
avslutat försäljningen av vår tidigare 
industrianläggning på Tullholmen i Karl-
stad. I samband med detta flyttade vi 
också vårt servicekontor till Zakrisdal.
Men att blicka tillbaka på 2020 utan 
att nämna pandemin är ju inte möj-
ligt. Våra två gränshandelsbutiker 
MaxiMat i Töcksfors och Charlotten-
berg har naturligtvis drabbats hårt av 
stängda gränser och utebliven handel 
från våra norska gäster. Förutom att 
detta kommer att sätta negativa spår i 
föreningens resultat känner vi också för 

våra medarbetare som går hemma och 
känner oro för sin arbetsplats och för 
framtiden. Vi tänker på er.
Jag känner en stolthet över våra med-
arbetare som kämpat så hårt för att vi 
ska erbjuda butiker som våra kunder 
och medlemmar ska känna trygghet 
att handla i. För oss har detta varit ett 
viktigt och prioriterat arbete som så här 
långt gått förhållandevis bra.
Vill du veta mer om föreningens håll-

barhetsarbete hänvisar jag till 2020 års 
hållbarhetsrapport som finns offentlig-
gjord på hemsidan; coopvarmland.se.
Vill du veta mer om resultatåret 2020 
hänvisar jag till årsredovisningen som 
du hittar på sidorna 12-39.

Karlstad 2021-03-12
Charlotte Lunås
Tillförordnad VD/koncernchef
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Hänt 2020

KAUSTIKSODA FÖR-
SVINNER FRÅN HYLLORNA

FLER MEDLEMMAR OCH 
POSITIVT KASSAFLÖDE

SAMARBETE MED OLIKA VOLONTÄRSGRUPPER KONKURRENSNEUTRALT 
SAMARBETE FÖR ATT 
HJÄLPA UTSATTA 
MÄNNISKOR I KARLSTAD

PANDEMIN SLÅR HÅRT MOT GRÄNSHANDELN

FORSKARE FRÅN KARLSTAD UNIVERSITET SAMARBETAR 
MED KOCK-MIA OM SÄNKT MATSVINN

FORTSATT FÖRSÄLJNING 
AV MARK PÅ TULLHOLMEN I 
KARLSTAD

Efter initiativ från en av medarbetarna i 
Coop Extra Säffle plockas kaustiksoda 
bort från hyllorna för att endast säljas 
manuellt. Anledningen är en trend med 
hemmagjorda PET-flaskbomber där 
barn kan utsättas för fara. 

Under våren kommunicerades resul-
tatet för 2019, bl.a. med fler medlem-
mar och ett positivt kassaflöde. Det 
fortsatt negativa resultatet förklara-
des dock med att man överskattat 
möjligheten att vända resultatet i 
tidigare årsprognoser.

Intresset för att köpa mark på förening-
ens 58 000 kvm tidigare industrimark 
på Tullholmen i Karlstad är fortsatt 
stort.  Efter föregående års markförsälj-
ningar till Löfberg Fastigheter, Magnolia 
Bostad och Riksbyggen förvärvade 
Magnolia Bostad ytterligare mark på 
området som möjliggör byggnation av 
bostäder motsvarande 28 000 kvm.

Under våren gjorde Coro-
napandemin sin entré på 
allvar. Detta medförde att 
ett antal volontärsgrup-
per startades på orter 
såsom Karlstad, Molkom, 
Sunnemo och Skillings-
fors med uppgift att 
handla och sända hem 
varor till personer ur de 
så kallade riskgrupperna. 
Ett naturligt samar-
bete inleddes med dessa 
grupper bl.a. i form av 
kostnadsfritt varuplock 
och fakturering.

Tillsammans med Karlstad Kyrk-
liga stadsmission och hela män-
niskan RIA i Karlstad inledde Stora 
Coop Bergvik och ICA Maxi Bergvik 
ett konkurrensneutralt samarbete. 
Butikerna erbjöd sina kunder att 
swisha pengar till hjälp för männ-
iskor i utsatta livssituationer som 
drabbades extra hårt under pan-
demin. För varje insamlad hund-
ralapp sköt de bägge butikerna till 
ytterligare en tia.

Forskarna Lena Brunzell och Roger Renström har tagit fram en metod för hur man 
på bästa sätt kan torka bananer, en frukt som volymmässigt står för en stor del av 
matsvinnet. I samarbete med Coop Värmlands hållbarhetsinspiratör Mia ”Kock-
Mia” Magnusson togs det fram ett bananchips som testlanseras på marknaden.

Under stora delar av året har pandemin drabbat gränshandeln. Konse-
kvensen av detta är att dotterbolaget Gränsköp Värmland AB som driver 
MaxiMat i Töcksfors och Charlottenberg tappat stora delar av omsätt-
ningen. Något som inneburit negativa konsekvenser för föreningens resultat.

Hänt under året
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Hänt under året

Hänt 2020

SVERIGES NÖJDASTE 
COOPKUNDER FINNS I 
HÖGBODA

FLASKOR OCH 
BURKAR BLEV TILL 
TRÄD I AFRIKA

Varje månad mäts landets samtliga 
376 Coopbutiker. Mätningen genomförs 
genom att ett slumpvis utvalda kunder 
betygsätter sin egen butik. Resultatet 
för januari – mars 2020 visade att Coop 
Högboda och Coop Lysvik har landets 
nöjdaste Coopkunder.

Coop Värmlands helägda dotter-
bolag Pekås inledde en dialog med 
Degerfors kommun om att man 
vill bygga en helt ny butik i ett nytt 
läge. Anledningen är att man vuxit 
ur totalytan på nuvarande butik.

En enhällig fören-
ingsstämma, för-
eningens högsta 
beslutande organ, 
beslutade att välja 
Håkan Thorell till 
ny styrelseordfö-
rande och Patrik 
Hjelte till styrel-
seledamot. Håkan 
har en gedigen 
erfarenhet som 
jurist, av styrel-
seuppdrag och 
koncernchef i små 
och stora bolag 
medan Patrik är en 
av landets största 
och världens bästa 
(!) franchisetagare 
inom McDonalds.  

I ett 50-tal av butikerna 
finns det möjlighet 
att skänka värdet av 
inlämnade flaskor och 
burkar till bistånds-
verksamhet. Under 
2020 skänkte Coop 
Värmlands medlem-
mar 297 135 kronor den 
vägen. Pengarna gick 
oavkortat till VI-skogen 
som innebar att 14 859 
träd kunde planteras i 
östra Afrika.

HÅKAN OCH PATRIK TILL STYRELSEN

TOTAL UTFÖRSÄLJNING AV VARUMÄRKET PAOLO GAV 
200 000 KRONOR TILL VÄRMLANDS KVINNOJOURER

EXPANSIONSPLANER FÖR 
PEKÅS I DEGERFORS

Coop Värmland beslutade att sälja ut samtliga artiklar under varumärket Paolo, 
som mediaprofilen Paolo Roberto stod bakom. Hela behållningen av sortimentet in-
bringade cirka 200 000 kronor som oavkortat gick till Värmlands Läns Kvinnojourer. 
En summa som motsvarade cirka 70 % av deras totala årsbudget.
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Hänt under året

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN SAMARBETE MELLAN COOP 
VÄRMLAND OCH GALLERIS-
TEN MATHIAS FRYKHOLM

DIGITALISERAD 
POSTKÖ I 
PANDEMITIDER

FYRA NYA BUTIKER TILL 
COOP VÄRMLAND

Under sommaren avslutades för-
handlingarna med Coop Butiker och 
Stormarknader AB om förvärv av fyra 
tidigare Nettobutiker. Redan i novem-
ber öppnades därför Pekås Kristine-
hamn, Coop Råtorp, Pekås Skoghall och 
Coop Strand. Samtliga butiker fick ett 
mycket hjärtligt mottagande av med-
lemmarna och försäljningen har med 
råge överstigit förväntningarna. 

Coop Värmland och konstnären Mathias 
Frykholm, som driver Frykholm Art, 
träffade i slutet på året ett avtal om att 
öppna ett konstgalleri intill Stora Coop 
Hammarö. Syftet är att lyfta fram den 
värmländska kulturen med både kända 
och okända konstnärer.

Pandemin föranledde 
föreningen att ta ansvar 
och införa en mängd 
åtgärder i syfte att un-
derlätta för kunden att 
hålla avstånd. En åtgärd 
som fick stor uppmärk-
samhet var införandet 
av digitala kölappar till 
föreningens samtliga 
butiker med post- och 
paketutlämning. Dom 
möjliggör att man kan 
röra sig fritt, slippa köer 
och hålla avstånd fram 
till dess att man står i 
tur att hämta sitt paket. 

Efter sex år lämnade Tomas Sjölander sin tjänst som VD och kon-
cernchef för Coop Värmland. Styrelsen utsåg HR-chef Charlotte Lunås 
som tillförordnad VD fram till dess att en ordinarie VD har utsetts.

Sedan i somras finns det två alldeles 
egna bikupor utanför Coop Torsby. Ku-
porna, som bebos av cirka 120 000 bin, 
ger extremt lokalproducerad honung 
direkt till butiken och är ett led i den 

120 000 NYA MEDARBETARE TILL COOP TORSBY

Hänt 2020

riksomfattande kampanjen ”Bevara 
Surret”. Under 2021 kommer möjlig-
heten till egna bin att lanseras på fler 
platser i Värmland.
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Koncernledning

CHARLOTTA STENSON
Sekreterare, vald 2019

OLLE ERIKSSON
Vice ordförande, vald 2019

KENT JANSSON
Facklig representant

ANNELI BORG LUNDGREN
VD och koncernchef, fr.om. 2021-03-15

adjungerad i styrelsen

HÅKAN THORELL
Ordförande, vald 2020

JOHAN SAMUELSSON
Ledamot, vald 2020

PATRIK HJELTE
Ledamot, vald 2020

LINDA PETTERSSON
Facklig representant

LEIF ERIKSSON
Ledamot, vald 2019

DORIS JONSSON
Facklig ersättare

Styrelsen

Styrelsen väljs på föreningsstämman av 
104 ägarombud och väljs växelvis på två 
år med undantag av ordförande som väljs 
på ett år. Ägarombuden väljs varje vår av 
medlemmarna på butikernas medlems-
punkter eller föreningens hemsida.
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Koncernledning

CHARLOTTE LUNÅS
Befattning: HR-chef

Anställd sedan: 2015

TONY CARLSSON
Befattning: VD Pekås

Anställd sedan: 2000

TORBJÖRN SWARTZ
Befattning: VD MaxiMat

Anställd sedan: 1993

ANNELI BORG LUNDGREN
Befattning: VD/Koncernchef

Anställd sedan: 2021

EMMA MATTSSON
Befattning: Fastighets-/Etablerings-
chef

Anställd sedan: 2019

ANDERS BERGMAN
Befattning: t.f. CFO/Ekonomichef

Anställd sedan: 2013

THOMAS BERGLUND
Befattning: IT/VU-chef

Anställd sedan: 2003

KLAS OLSSON
Befattning: Kommunikationschef

Anställd sedan: 1978

Koncernledning

Det är styrelsen som anställer 
VD och VD utser och anställer 
därefter den rådgivande 
koncernledningen.

ÅSA GÖRANSSON
Befattning: Försäljningschef Coop

Anställd sedan: 2017
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Nu har Coop Strand och Coop Råtorp 
öppnat!

Utan fanfarer och bandklippning öpp-
nade Coop Strand och Råtorp i Karlstad 
och Pekås Kristinehamn i november. 
Butikerna var tre av fyra butiker som 
Coop Värmland i somras förvärvade 
av Coop Butiker och Stormarknader 
AB. Pekås Skoghall öppnade redan i 
oktober.

- Det kändes jättebra med våra nya 
butiker, säger Charlotte Lunås som är 
tillförordnad VD. Detta gav oss attrak-
tiva lägen på strategiska platser runtom 

i Värmland. Butikerna har dessutom 
mottagits väldigt positivt av våra med-
lemmar och kunder.

Två välkända butikprofiler
Både Coop Strand och Råtorp erbju-
der ett brett sortiment av dagligvaror 
såsom frukt- och grönt, butiksbakat 
bröd, färdiglagad mat, delikatesser 
och alltsammans inramat av både 
ekologiska och lokalproducerade varor. 
Pekås, som är ett helägt dotterbolag 
till Coop Värmland, är ett välkänt och 

framgångsrikt koncept som verkar 
inom lågprissegmentet.  De nya Coop- 
och Pekåsbutikerna ligger i trafik- och 
bostadsnära områden.
- Våra nya lokaler i Skoghall har fung-
erat väldigt bra, säger Pekås VD Tony 
Carlsson. Men speciellt glädjande var 
ändå öppningen och etableringen av 
Pekås i Kristinehamn. Mottagandet 
bland kunderna var helt överväldigande 
och det bådar verkligen gott inför fram-
tiden, avslutar Tony.

Coronaanpassade premiärer
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Claes och Kim brinner för kundmötet
Claes Wallman och Kim Johansson 
är butikschefer för nyöppnade Coop 
Råtorp och Coop Strand.  Även om ål-
dersskillnaden mellan de bägge gör att 
man kan prata om två generationer har 
de en sak gemensamt, nämligen att de 
båda brinner för kundmötet.

Claes Wallman har en mångårig erfa-
renhet från dagligvaruhandeln. Han 
började sin bana i slutet av 70-talet 
bl.a. som köttmästare och butikschef 
inom Coop Värmland, eller Konsum 
Värmland som det hette då, innan han 
övergick som handlare i privat regi. 
De senaste åren har han varit både 
butikschef och säljchef på Stora Coop 
Bergvik.

- Jag har alltid haft en passion för bu-
tiksyrket i allmänhet och för kundmö-
tet i synnerhet, säger Claes Wallman. 
Det är så kul att leda arbetet på Coop 
Råtorp och min ambition är att butiken 
alltmer ska bli stadsdelens självklara 
mötesplats. Att jag sedan bor på Råtorp 
sedan många år tillbaka gör det extra 
speciellt.

Ung och erfaren
Trots sin unga ålder har Kim Johans-
son en bred erfarenhet som ledare 
inom handeln. Hon började sin bana 
inom Netto i Kristinehamn och har de 
senaste åren varit butikschef både för 
Netto i Karlskoga och senast på Råtorp 
i Karlstad.

- Det är enormt utvecklande att jobba 
med Coop Värmlands starka varumärke 
i en bransch som jag känner väl till 
sedan tidigare, menar Kim Johansson. 
Jag och medarbetarna kämpar för att 
erbjuda kunderna det bästa vi har varje 
dag, avslutar Kim. 

Claes Wallman - butikschef på Coop Råtorp.

Kim Johansson är Coop Värmlands yngsta butikschef och ansvarar för nyöppnade Coop Strand.
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Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Coop Värmland Ekonomisk förening org.nr 773200-2089 får härmed avge årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

Förvaltningsberättelse

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning

Koncern (kkr)
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %

Moderföreningen (kkr)
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %

2019
3 058 088 

894 925
-56 101
45,90%

2019
 2 095 605

892 308
-85 812
54,46%

2020
2 826 976

862 655
18 538

49,72%

2020
 2 078 776

841 267
10 709

59,78%

2018
3 023 715 

936 658
-19 116
49,88%

2018
 2 106 035

953 441
-49 812
56,97%

2017
3 015 317 
1 011 566
-125 965

48,21%

2017
 2 184 458
1 112 159
-145 603

51,23%

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 
femton butiker inom lågprissegementet 
samt dotterföretaget Gränsköp 
Värmland AB som driver gränshandel 
mot Norge i två butiker. Sammantaget 
bedriver koncernen handel i åtta olika 
profiler/koncept i landskapet Värmland. 
Butiker i moderföreningen med 
dagligvaruhandel drivs i koncepten 
Forum med en butik, Stora Coop med 
sex butiker samt en restaurang och ett 
café, Extra med tre butiker och Coop 
med 36 butiker. Föreningen driver också 
en tillverkningsenhet, Nästgårdsköket, 
med tillverkning till hela koncernen 
av konditoriprodukter, smörgåstårtor, 
bakelser samt majonnäsbaserade sallader.

Dotterföretaget Gränsköp Värmland AB 
bedriver verksamhet under varumärket 
MaxiMat och Pekos Värmland AB under 
varumärket Pekås.

Koncernen Coop Värmland består 
av 16 bolag med moderföretaget Coop 
Värmland Ekonomisk förening, de helägda 
dotterföretagen Pekos Värmland AB, 
Gränsköp Värmland AB, Lordingen AB, 
Konsumfastigheter i Värmland AB, 
Värmlandschark AB, fem aktiebolag; 
Tullholmssågen kvarter 3 – 10 i Karlstad 
AB samt ett 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.

Koncernens positiva resultat hänger till 
stor del samman med realisationsvinster 
från försäljningen av föreningens 
tidigare industriområde på Tullholmen 
i Karlstad. I realisationsvinsterna, som 
uppgår till 62,4 Mkr, har hänsyn tagits till 
löpande kostnader avseende sanering 
av byggnader. Kostnader avseende 
sanering av mark har redovisat som mark i 
balansräkningen till ett värde av 42 Mkr.

Resultatet tyngs dock av gränshandelns 
kraftiga tillbakagång orsakad av pandemin. 
Något som främst drabbat dotterföretaget 
Gränsköp Värmland AB som med sina två 
butiker; MaxiMat i Töcksfors och Charlot-
tenberg tappat stora delar av sin omsätt-
ning beroende på inreserestriktioner till 
och från Norge. Detta har inneburit att 
Gränsköp Värmland AB gått från ett posi-
tivt rörelseresultat till ett kraftigt negativt 
rörelseresultat. Detta påverkar följaktli-
gen koncernens totala resultat negativt i 
jämförelse med föregående år med 32 Mkr. 
Koncernen har sökt och erhållit ett så kall-
lat omställningsstöd samt korttidspermit-
teringsstöd på totalt 13,3 Mkr som täcker 
viss del av underskottet för Gränsköp 
Värmland AB.

Såväl föreningens Coopbutiker som 
Pekås redovisar en resultatförbättring i 
jämförelse med föregående år. Vidare har 
en mängd nyckeltal gällande butikerna vä-
sentligt förbättrats under året framförallt 
gällande bruttovinsten. 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret samt efter 
räkenskapsårets utgång

Under året fortsatte utvecklingsarbetet 
av butikerna främst i form av driftsoptime-
rande åtgärder och en fortsatt fokusering 
på kundbemötandet.  Stort fokus har också 
lagts på att skapa så trygg miljö som möj-
ligt för kunder och medarbetare under den 
pandemi som genomsyrade stora delar av 
året. Under pandemin har också åtgärder 
vidtagits med avsikt att reducera den 
ekonomiska skadan för föreningen, bl.a. i 
form av korttidspermitteringar av personal 
samt ansökningar om statliga stöd. De be-
viljade ansökningarna av omställningsstöd 
kopplande till pandemin omfattar inte hela 
sökperioden. Pandemin innebar också, 
förutom en kraftigt minskad gränshandel, 
en markant ökad kundefterfrågan för e-
handel på mat.  Antalet utlämningsställen 
för färdigplockade matkassar utökades 
därför och ett erbjudande om hemleve-
ranser till samtliga hushåll inom Karlstad, 
Hammarö och Arvika kommuner infördes.  

Coop Värmland årsredovisning 2020
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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. 

328 275
16 158

344 433

344 433

Förhandlingarna med Coop Butiker 
och Stormarknader AB om övertagandet 
av sex tidigare Nettobutiker i Värmland 
resulterade i att Coop Värmland tog över 
butikerna på Strand och Råtorp i Karlstad, i 
Skoghall och i Kristinehamn. I slutet av året 
öppnandes följaktligen Coop Strand, Coop 
Råtorp, Pekås Kristinehamn och Pekås 
Skoghall där omsättningen överträffade 
de inledande prognoserna.  Som en följd 
av avyttringen av Tullholmen i Karlstad 
flyttade föreningen sitt servicekontor till 
Zakrisdal i Karlstad.  Tidigare VD sades upp 
av styrelsen den 7 september och fören-
ingens HR-chef trädde in som tillförordnad 
VD den 8 september. Ny VD är anställd från 
den 15 mars 2021.

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer

Under förutsättning att kassaflödet till-
låter kommer butikstukturen att förändras 
och utvecklas utifrån en koncernövergri-
pande långsiktig plan. De koncernövergri-
pande strategiska utvecklingsplanerna 
inför året berör i första hand en fortsatt 
vidareutveckling av butiksdriften kom-
binerat med ett optimalt och långsiktigt 
sortimentsbyggande och en mer koncern-
övergripande organisation. Vidare kommer 
också en fortsatt utveckling gällande 
föreningens e-handel att forceras.

De väsentliga riskerna är framförallt rela-
terade till osäkerheterna runt handeln som 
är förknippad med pandemin, och därmed 
fortsatta svårigheter för gränshandeln mot 
Norge samt oförutsedda saneringskostna-
der kopplade till Tullholmen. Vidare finns 
det väsentliga risker kopplade till befolk-
ningsutvecklingen med tillhörande demo-
grafi samt en allt mer ökande konkurrens. 
Under året ska föreningen också analysera 
och fokusera på en totalt sett vikande ne-
gativ andelstrend i ett antal Coopbutiker.

Icke-finansiella upplysningar
För tredje året i rad genomfördes elektro-

niska val över hela Värmland och för första 
gången genomfördes även föreningsstäm-
man digitalt för 67 valda ägarombud. Vid 

föreningsstämman, som genomfördes den 
13 maj, valdes enhälligt Håkan Thorell till 
ny styrelseordförande. 

Under hösten beslutade styrelsen att 
föreningen och tidigare VD/koncernchef 
Tomas Sjölander skulle gå skilda vägar. 
Styrelsen utsåg HR-chef Charlotte Lunås 
som tillförordnad VD/koncernchef. I början 
av 2021 anställdes Anneli Borg Lundgren 
som ny VD/koncernchef. Anneli har en ge-
digen erfarenhet av detaljhandel bl.a. som 
VD, butiksägare och marknadschef.

I en servicebransch som vår är det av 
största vikt att föreningen värnar om det 
humankapital som föreningen besitter 
i form av sina medarbetare. Föreningen 
arbetar därför efter en tydlig HR-stra-
tegi som omfattar koncernens samtliga 
medarbetare. HR-strategin berör både 
rekryterings-, utvecklings-, arbetsmiljö- 
samt styr- och policydokument. Under året 
har också fortsatta insatser genomförts 
gällande internutbildningar som inriktas på 
service och kundbemötande.

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 han-
tering av avfall samt hantering av brand-
farliga varor. Livsmedelsproduktionen i 
Nästgårdsköket påverkar miljön genom 
utsläpp till luft och avlopp.

Moderföreningen/koncernen
Coop Värmlandkoncernen har från 

respektive kommun, där man är verksam, 
erhållit erforderliga livsmedelstillstånd för 
den verksamhet som drivs i kommunen. För 
Nästgårdsköket finns erforderliga tillstånd 
från livsmedelsverket.

Samtliga butiker har av respektive kom-
mun tillstånd att köpa och sälja tobak.

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 2020 2019

3 058 088
-2 335 416

722 672

-790 680
-10 307
53 103

-27 840
-53 052

-1
-1 948

670
-1 770

-56 101

-56 101

-1 065
-57 166

6

6
6
3
4

5,7

9
10
11

12

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
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

2 826 976
-2 131 664

695 312

-797 567
-9 662

150 105
-17 907
20 281

-2
-

215
-1 957
18 537

18 537

-1 193
17 344
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Balansräkning koncernen

Belopp i kkr Not 2020-12-31 2019-12-31

-
-
-

192 283
56 884

137 552

5 353
392 072

116 912
617

6 282
56 887

115
180 813

572 885

163 570
54

163 624

16 401
5 772

65 292
25 199

112 664

4 5 752
4 5 752

322 040

894 925

13
14

15
16
17

18

21
22
23 
24
25

26

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

-
12 297
12 297

216 458
55 873

135 932

-
408 263

116 912
615

6 282
55 742

26
179 577

600 137

159 382
1 495

160 877

12 451
9 754

42 065
27 657
91 927

9 714
9 714

262 518

862 655

Årsredovisning
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Årsredovisning

Balansräkning koncernen

Belopp i kkr Not 2020-12-31 2019-12-31

25 397
132 491
252 841
410 729

33 580
33 580

38 806
39 695
78 501

-
26 932

229 548
32 584
83 051

372 115

894 925

27

28

29

30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

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

Avsättningar

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Medlemsinlåning
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 301
133 571
270 022
428 894

33 661
33 661

36 483
32 975
69 458

-
27 167

185 461
32 383
85 631

330 642

862 655

Belopp i kkr

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

252 841

-166
2

17 344
270 021

410 729
-

762
58

-

17 344
428 893

132 491
320
762

-2

133 571

25 397
-320

58
166

25 301

Fritt eget kapital
inkl. årets resultat

Övrigt till-
skjutet kapital

Insatskapital Summa eget 
kapital

2020-12-31

Ingående balans
Till övrigt kapital
Från medlemskonto
Förändring medlemsinsats
Tillförda insatser
Förskjutning
Årets resultat
Vid årets utgång
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Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i kkr Not 2020 2019

18 537
-33 568
-15 031

-4 030

-19 061

2 746
24 720

-41 473
-33 068

-79 014
96 319

-12 400
184

5 089

984
-9 043
-8 059

-36 038
45 752

9 714

-56 101
63 710

7 609
-483

7 126

6 101
7 074

23 450
43 751

-38 351
8 226

-
80

-30 045

670
-11 002
-10 332

3 374
42 378
45 752

32
34

33

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
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immetariella anläggningstillgångar
Förvärv 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 2020 2019

2 078 776
-1 562 460

516 316

-632 414
-9 144
54 524
-1 336

-72 054

82 552

1 904
128

-1 821
10 709

27 707
-22 258

16 158

-
16 158

2 095 605
-1 609 782

485 823

-620 423
-9 778
79 412

-14 325
-79 291

-6 436

1 539
14

-1 638
-85 812

27 931
-

-57 881

-
-57 881

6

5, 6
5, 6

3
4

5,7

8

9
10
11

12

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
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

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, lämnade
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning moderföretaget

Belopp i kkr Not 2020-12-31 2019-12-31

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 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

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

-
8 608
8 608

55 742
51 732
94 700

-
202 174

114 112
152 025
116 912

284
6 274

48 800
438 407

649 189

115 496
1 495

116 991

7 461
7 631

32 038
20 345
67 475

7 612
7 612

192 078

841 267

-
-
-

57 737
53 809
98 054

5 353
214 953

31 660
233 771
116 912

284
6 274

48 800
437 701

652 654

116 082
55

116 137

10 247
7 631

43 057
19 453
80 388

43 129
43 129

239 654

892 308

13
14

15
16
17

18

19
20
21
22
23 
24

26

33

Årsredovisning
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Årsredovisning

Balansräkning moderföretaget

Belopp i kkr Not 2020-12-31 2019-12-31

25 397
132 135
157 532

386 322
-57 881
328 441
485 973

28 115
28 115

38 805
39 695
78 500

-
171 786

23 852
39 530
64 552

299 720

892 308

27

28

29

30

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

25 301
133 217
158 518

328 275
16 158

344 433
502 951

25 689
25 689

36 483
32 975
69 458

-
146 222

9 114
24 719
63 114

243 169

841 267

Belopp i kkr

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

386 322
-166

-57 881

328 275

-57 881

57 881
16 158
16 158

485 973
820

16 158
502 951

132 135
1 082

133 217

25 397
-96

25 301

Balanserat
resultat

Årets
resultat

ReservfondInsatskapital Summa 
eget kapital

2020-12-31

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

Belopp i kkr Not 2020 2019

10 709
-49 232
-38 523

-

-38 523

-854
12 913

-56 551
-83 015

-22 894
-8 680

-
81 746

-
100

50 272

820
27 707
-9 043

-22 258
-2 774

-35 517
43 129

7 612

-85 812
48 974

-36 838
-

-36 838

7 611
3 451
4 738

-21 038

-14 318
-

18 656
810

-400
1 571
6 319

671
27 931

-11 003
-

17 599

2 880
40 249
43 129

32
34

33

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
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Färvarv av immateriella anläggningstillgångar
Skiftning av andelar i kommanditbolag
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).

Under räkenskapsåret 2020 har bolaget också tillämpat BFNAR 
2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av Coronaviruset.

 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.

Kostnad för sanering av mark
Sanering av mark har redovisats som mark i balansräkningen. 
Markbyte har värderats till uppskattat marknadsvärde. 

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.

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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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 
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 uppskrivningar.
 
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. 

Årsredovisning
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Årsredovisning

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 
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.

Statliga bidrag
Som en följd av Covid-19 pandemin har koncernen erhållit 
omställningsstöd för perioden mars - augusti 2020. Vidare har 
ersättnings för korttidspermittering beviljats och redovisats för 
perioden mars - november samt ersättning för sjuklöner för perio-
den april - novmeber 2020. Samtliga bidrag redovisas i resultat-
räkningen under övriga intäkter.

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
Uppskjuten skattefodran
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.

Inkurans i varulager
Koncernens försäljning består av stora volymer varor. Det kan 
förekomma svinn och fysisk inkurans i butik. Inventering av varu-
lager inför bokslut sker löpande under senhösten. I bokslutet görs 
nedskrivningar för inkurans baserat på utfall vid lagerinventering-
ar. Årets resultat i koncernen har belastats med 2,2 Mkr (6,5 Mkr) 
för inkuransnedskrivningar. Att fastställa nedskrivningsbehovet 
är en väsentlig och svår bedömningsfråga.

Nyttjandeperiod anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Koncernens mark har obe-
gränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Val av nyttjandeperiod 
påverkar storleken på den årliga kostnaden för avskrivning och 
restvärdet i balansräkningen. Att fastställa nyttjandeperiod är en 
väsentlig och svår bedömningsfråga.
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2020
4 608

15 906
100 228

2 031
16 988
10 344

150 105

24 299
13 787

-
4 461
4 981
6 996

54 524

2020
-

-16 572
-1 335

-
-17 907

-1 336
-
-

-1 336

2019
13 700
18 001

7 668
4 811

-
8 923

53 103

30 986
33 721

971
-

4 811
8 923

79 412

2019
-1 876

-13 515
-7 394
-5 055

-27 840

-7 394
-1 876
-5 055

-14 325

2020
529
529

183
183

712

2020-12-31
Andel kvinnor

33%

30%

Löner och ersättningar
249 512

75 219

324 731

2019
564
564

191
191

755

Löner och ersättningar
258 559

78 394

336 953

Varav män
28%
28%

42%
42%

31%

2019 -12-31
Andel  kvinnor

44%

9%

Sociala kostnader
94 863 

1)  (14 390)
32 998

  (8 345)
127 861

2) (22 735)

Varav män
30%
30%

43%
43%

33%

Sociala kostnader
95 074 

1)  (15 428)
36 279

  (8 063)
131 353

2) (23 491)

Styrelse och VD

7 669
1 890
9 559

Styrelse och VD

3 123
1 968
5 091

Övriga anställda

241 843
73 329

315 172

Övriga anställda

255 435
76 427

331 862

2020 2019

2020 2019

Årsredovisning

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

Koncernen totalt
Styrelsen och VD

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

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

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 787 kkr (f.å. 784 kkr) företagets ledning avseende 1 person. 
2) Av koncernens pensionskostnader avser 3 224 kkr (f.å. 3 185 kkr) företagets ledning avseende 3 (3) personer. 

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

Moderföretaget
Dotterföretag
Koncernen totalt

Not 3
Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Hyror
Provisioner
Resultat avyttring fastighet
Sålda tjänster
Erhållna stöd Covid 19 pandemin
Övrigt

Moderföretaget
Hyror
Provisioner och management fee
Vinst avyttring aktier i dotterföretag
Erhållna stöd till följd av Covid 19
Sålda tjänster
Övrigt

Not 4
Övriga rörelsekostnader

Koncernen
Avveckling butiker
Förlust utrangering rivna byggnader
Förlust utrangering inventarier
Omstrukturering verksamhet

Moderföretaget
Förlust utrangering inventarier
Avveckling butiker
Omstrukturering verksamhet
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Årsredovisning

 
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
Goodwill
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
Goodwill
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

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

2020

581
243

76

39

441
243

76

39

2019

603
686

54

39

478
686

54

39

2020

103
5 797
5 598

37 431
48 929

327
48 579

23
48 929

72
1 995
5 298

27 158
34 523

327
34 173

23
34 523

2019

-
7 044
5 489

33 670
46 203

4
46 189

10
46 203

-
2 005
5 257

24 561
31 823

4
31 809

10
31 823

Avgångsvederlag
Tillförordnad VD har inte något VD-avtal med avångsvederlag utan ett sedvanligt medarbetaranställningsavtal med 6 månaders upp-
sägningstid.
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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
Resultat från kommanditbolag

2019-12-31

55 939
146 572
113 535
316 046

2019
79 730

2019-12-31

31 520
101 777
105 830
239 127

2019
71 490

2019-12-31

3 060
2 724

-
5 784

2019-12-31

27 408
19 927

-
47 335

2019
-6 436
-6 436

2020-12-31

54 578
133 654

91 751
279 983

2020
89 328

2020-12-31

30 031
93 941
87 850

211 822

2020
70 142

2020-12-31

3 516
1 749

-
5 265

2020-12-31

18 200
28 649

-
46 849

2020
85 552
85 552

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

Koncernen
Utdelning andelar
Nedskrivning andelar

Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag
Nedskrivning aktier

Not 10
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
Ränteintäkter, övriga
Kursvinst
Övrigt

Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga
Övrigt

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

2020
-
-
-

1 904
-

1 904

2020
87
32
96

215

32
96

128

2019
2 

-1 950
-1 948

3 489
-1 950

1 539

2019
17

653
-

670

14
-

14

2020
-1 957
-1 957

-1 821
-1 821

2020
-47

-1 146
-1 193

-
-

2019
-1 770
-1 770

-1 638
-1 638

2019
-49

-1 016
-1 065

-
-
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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
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler
Temporär skillnad byggnad och mark
Skatt avseende andel i kommanditbolag
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
Skatt hänförlig till tidigare år
Temporär skillnad byggnad och mark
Skatt avseende andel i kommanditbolag
Redovisad effektiv skatt

Not 13
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

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

Belopp
18 537

-3 967
-1 332

-

-2 441
25
-5
68

6 459
-1 193

16 158

-3 458
-654

-

-2 441
25
69

6 459
-

Belopp
-56 101

12 006
-1 112

207

-13 461
25

-
-167

1 437
-1 065

-57 881

12 387
-533

207

-13 461
25

-62
1 437

-

Procent

21,4%
7,2%
0,0%

13,2%
-0,1%
0,0%

-0,4%
-34,8%

6,4%

21,4%
4,1%
0,0%

15,1%
-0,2%
-0,4%

-40,0%
0,0%

Procent

21,4%
-2,0%
0,4%

-24,0%
0,0%
0,0%

-0,3%
2,6%

-1,9%

21,4%
-0,9%

0,4%

-23,3%
0,0%

-0,1%
2,5%
0,0%

2020 2019

2019-12-31

10 150
10 150

-10 150
-10 150

-

2019-12-31

10 150
10 150

-10 150
-10 150

-

2020-12-31

10 150
10 150

-10 150
-10 150

-

2020-12-31

10 150
10 150

-10 150
-10 150

-

Årsredovisning
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Not 14
Goodwill

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

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

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Under året återförda nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

83 261
-

83 261

-83 261
-

-83 261

-

-
-
-

-
-
-

-

2019-12-31

384 701
13 508

-38 576
359 633

-184 643
24 338
-7 045

-167 350

-
-
-

192 283

2019-12-31

79 432
130

79 562

-19 820
-2 005

-21 825
57 737

2020-12-31

83 261
12 400
95 661

-83 261
-103

-83 364
12 297

-
8 680
8 680

-
-72
-72

8 608

2020-12-31

359 633
77 394

-64 910
372 117

-167 350
20 318
-5 797

-152 829

-
-2 830
-2 830

216 458

2020-12-31

79 562
-

79 562

-21 825
-1 995

-23 820
55 742
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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

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

2019-12-31

144 552
229

-19 327
125 454

-75 025
11 944
-5 489

-68 570

56 884

2019-12-31

133 492
229

-12 897
120 824

-67 272
5 514

-5 257
-67 015

53 809

2019-12-31

360 282
26 301

-26 668
359 915

-215 516
26 823

-33 670
-222 363

137 552

2020-12-31

125 454
5 473

-2 005
128 922

-68 570
1 119

-5 598
-73 049

55 873

2020-12-31

120 824
4 108

-2 006
122 926

-67 015
1 119

-5 298
-71 194

51 732

2020-12-31

359 915
36 501
-3 350

393 066

-222 363
2 660

-37 431
-257 134

135 932

Årsredovisning

Varav mark
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

47 022
47 022

6 998
6 998

2020-12-31

93 148
93 148

6 998
6 998

Byggnader och mark forts.
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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 andelar/aktier
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Vid årets slut

Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början
Resultat från kommanditbolag
Skiftning avregistrerade kommanditbolag
Omklassificering
Vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

233 744
15 645

-56
249 333

-126 764
46

-24 561
-151 279

98 054

2019-12-31
7 040

-7 040
5 353
5 354

7 040
-7 040

5 353
5 353

2019-12-31
50 925

-550
400
475

51 250

41 146
-6 436

-18 656
-2 524
13 530

-35 169
2 049

-33 120

31 660

2020-12-31

249 333
24 140
-1 051

272 422

-151 279
715

-27 158
-177 722

94 700

2020-12-31
5 353

-5 353
-
-

5 353
-5 353

-
-

2020-12-31
51 250

-100
-
-

51 150

13 530
82 552

-
-

96 082

-33 120
-

-33 120

114 112
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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
Värmlands Chark AB, 556790-3991, Karlstad
Tullholmssågen kv 1 i Karlstad AB, 559190-5269, Karlstad
Tullholmssågen kv 3 i Karlstad AB, 559205-1782, Karlstad
Tullholmssågen kv 4 i Karlstad AB, 559205-1790, Karlstad
Tullholmssågen kv 5 i Karlstad AB, 559190-5277, Karlstad
Tullholmssågen kv 6 i Karlstad AB, 559190-5285, Karlstad
Tullholmssågen kv 7 i Karlstad AB, 559205-1808, Karlstad
Tullholmssågen kv 10 i Karlstad AB, 559205-1824, Karlstad

Redovisat värde på andelarna i Konsum Värmland Fastighet KB ökat med anledning av vinsten i bolaget orsakat av vinster avyttring av 
mark på Tullholmsområdet i 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

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

Redovisat värde
100

40 000
16 390

100

54 172
3 100

-
50
50
50
50

-
50

114 112

Redovisat värde
100

40 000
16 390

100

-28 380
3 100

50
50
50
50
50
50
50

31 660

Antal i %
100,00

100,00
100,00
100,00

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

2019-12-31

234 581
-810

233 771

2019-12-31

116 912
116 912

116 912
116 912

2020-12-31

233 771
-81 746
152 025

2020-12-31

116 912
116 912

116 912
116 912

    2020-12-31        2019-12-31

Årsredovisning
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Not 22
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

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

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%
Ismåsen Fastigheter Holding AB, 559103-9457 andel 16,2%

Not 23
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Av redovisat värde 2020-12-31 avser 28 kr aktier i Coop Sverige AB, 556710-5480.

2019-12-31

669
-2

-50
617

334
-50
284

2019-12-31

8 232
8 232

-
-1 950
-1 950

6 282

8 224
8 224

-
-1 950
-1 950

6 274

2020-12-31

617
-2

-
615

284
-

284

2020-12-31

8 232
8 232

-1 950
-

-1 950

6 282

8 224
8 224

-1 950
-

-1 950

6 274
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Not 24
Uppskjuten skatt

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 586 253 kkr.

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 608 426 kkr.

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
hänförliga till fastigheter
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 585 522 kkr. 

Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
hänförliga till fastigheter
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 574 115 kkr. 
Temporära skillnader föreligger i byggnad och mark men värdet av detta är inte fastställt

Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
hänförliga till fastigheter
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran

Not 25
Andra långfristiga fordringar

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

Redovisat 
värde

216 458
216 458

Uppskjuten 
skattefodran

6 791
48 951
55 742

Redovisat
värde

192 283
192 283

Uppskjuten 
skattefodran

6 334
50 553
56 887

Redovisat
värde

55 742
55 742

Uppskjuten 
skattefodran

518
48 282
48 800

Redovisat
värde

57 736
57 736

Uppskjuten 
skattefodran

479
48 321
48 800

Skattemässigt 
värde

249 424
249 424

Uppskjuten 
skatteskuld

-
-
-

Skattemässigt 
värde

221 883
221 883

Uppskjuten 
skatteskuld

-
-
-

Skattemässigt 
värde

58 258
58 258

 

Uppskjuten 
skatteskuld

-
-
-

Skattemässigt 
värde

59 975
59 975

Uppskjuten 
skatteskuld

-
-
-

Temporär 
skillnad

-32 966
-32 966

Netto
6 791

48 951
55 742

Temporär 
skillnad
-29 600
-29 600

Netto
6 334

50 553
56 887

Temporär 
skillnad

-2 516
-2 516

 

Netto
518

48 282
48 800

Temporär 
skillnad

-2 239
-2 239

Netto
479

48 321
48 800

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2019-12-31

Årsredovisning

2019-12-31

144
-

-29
115

2020-12-31

115
-118

29
26
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Not 26
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
Upplupna leverantörsbonusar
Förutbetalda hyror
Övriga poster

Moderföretaget
Upplupna leverantörsbonusar
Förutbetalda hyror
Övriga poster

Not 27
Övriga avsättningar

Koncernen
Omstruktureringsåtgärder
Avgångsvederlag, permitteringslön
Poängreserv medlemsprogrammet
Reservering hyra avflyttad lokal

Moderföretaget
Löner och avgångsvederlag
Poängreserv, nya medlemsprogrammet

Not 28
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

2019-12-31
16 295

3 344
5 560

25 199

12 758 
1 710
4 985

19 453

2019-12-31
6 931

-
26 649

-
33 580

6 931 
21 184
28 115

2020-12-31
19 888

1 274
6 495

27 657

15 887 
-

4 458
20 345

2020-12-31
-

7 131
23 785

2 745
33 661

7 131 
18 558
25 689

2020-12-31

26 255

-

26 255

-

2020-12-31

117 260
125 000
242 260

30 863
125 000
155 863

2019-12-31

32 975

6 095

32 975

6 095

2019-12-31

117 610
125 000
242 610

30 863
125 000
155 863
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Not 29
Checkräkningskredit

Koncernen
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Moderföretag
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Not 30
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 31
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

2019-12-31
52 109
17 781

1 833
1 793
2 579
6 956

83 051

41 206
12 925

1 833
209

2 579
5 800

64 552

2019-12-31
80 000

-80 000
-

80 000
-80 000

-

2019-12-31

117 610
125 000
242 610

4 305
4 305

30 863
125 000
155 863

4 305
4 305

2020-12-31
55 814
19 304

1 569
575

2 369
6 000

85 631

42 609
13 413

1 569
-

2 368
3 155

63 114

2020-12-31
80 000

-80 000
-

80 000
-80 000

-

2020-12-31

117 260
125 000
242 260

2 253
2 253

30 863
125 000
155 863

2 253
2 253

Årsredovisning
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Not 32
Betalda och erhållna räntor 

Koncernen
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not 33
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 34
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet m m

Koncernen
Avskrivningar
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Reavinst andra långfristiga värdepapper
Resultatandelar i intresseförening
Övriga avsättningar
Rearesultat  utrangerade byggnader
Rearesultat utrangerade inventarier
Övriga ej kassaflödespåverkade poster

Moderföretaget
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Rearesultat försäljning rörelse/dotterföretag
Resultat från kommanditbolag
Övriga avsättningar
Övriga ej kassaflödespåverkade poster

2019-12-31

6 344
38 350

1 058
45 752

4 779
38 350
43 129

2019

46 203
1 950

-7 668
-
1

2 315
13 515

7 394
-

63 710

31 823
7 393

979
6 436
2 343

-
48 974

2020-12-31

6 204
3 031

479
9 714

4 581
3 031
7 612

2020

51 759
-

-100 228
-96

2
81

15 077
-

-163
-33 568

34 523
1 223

-
-82 552

-2 426
-

-49 232

2019
17

1 770

3 502
1 638

2020
32

1 957

1 936
1 821
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Vår revisonsberättelse har lämnats 2021-03-10

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Årsredovisning

Not 35
Inköp och försäljning inom koncernen

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,41% (0,55%) av inköpen och 0,06% (0,09%) av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 36
Väsentliga händelser efter balansdagen

I mars 2021 börjar ny VD i Coop Värmland Ekonomisk förening sin anställning. Covid-19 pandemin kommer ha fortsatt negativ påverkan 
på verksamheten 2021 så länge som gränsen mot Norge hålls stängd. I februari 2021 avyttrades ytterligare ett kvarter på Tullholmen i 
Karlstad till extern part. 

Not 37
Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

Balanseras i ny räkning

328 275
16 158

344 433

344 433

Jan Nyström
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Sune Ekbåge
Lekmannarevisor

Göran Wahlstedt
Lekmannarevisor

Karlstad den 10 mars 2021
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Revisionsberättelse

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-

redovisningen för Coop Värmland Ekonomisk förening för år 
2020. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 12-39 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 2020 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 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 kon-
cernen 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-11 samt 43-33. 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 koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-

redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktig-
heter. 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 

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning 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
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 revisions-
berättelse 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 oegent-
ligheter 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.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Till föreningsstämman i Coop Värmland Ekonomisk förening, org.nr 773200-2089
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hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter 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 ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter 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 om-
ständigheterna, 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 verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor 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 årsredovis-
ningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäker-

hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredo-
visningen. 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 kon-
cernredovisningen 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 en-
samt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade 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 koncernredo-

visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Coop Värmland Ekono-
misk förening för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten en-
ligt 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 Reviso-
rernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderfören-
ingen 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.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
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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.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens 
ekonomiska situation, och att tillse att föreningens organisa-
tion 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 över-
ensstämmelse 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 direk-
tören 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 10 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Göran Wahlstedt
Lekmannarevisor

Jan Nyström
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Stefan Lungström
Auktoriserad revisor

Sune Ekbåge
Lekmannarevisor
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PEKÅS VÅXNÄS
59.38429, 13.46310

Petersbergsgatan 55 Karlstad
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MAXIMAT CHARLOTTENBERG

59.88154, 12.228823                      Charlottenbergs Shoppingcenter


