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PRIS FÖR HÅLLBAR

UTVECKLING!

Välkommen till

distriktsstämman!
Vi slår ihop Karlshamn och Asarum/Svängsta
distrikten till en distriktsstämma.

Tisdagen den 28 mars kl. 19.00 i
Stadsteatern
Om man vill åka buss från Coop Konsum Svängsta eller från Coop Konsum i
Asarum anmäls detta till respektive butik

Distriktsstämmans dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stämman öppnas av distriktsfullmäktiges ordförande. Godkännande av dagordning
Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Rapport om föreningens verksamhet.
Rapport om butikernas verksamhet i distriktet.
Rapport om motioner.
Medlemmarnas frågestund.
Val av distriktens ombud och ersättare till föreningsstämman enligt § 19.
Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning enligt § 24.
Avslutning

Medtag ditt MedMera kort till
stämman. Förutom dagordningen
blir det servering. Stämmopresent
till de medlemmar som deltager i
stämmoförhandlingarna.

Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen

De på distriktsstämmorna valda fullmäktige kallas till ordinarie
föreningsstämma tisdagen den 11 april 2017 kl 19.00 i Folkets
Hus i Karlshamn.

Christer Florén, Svängsta
Bengt Spogardh, Asarum
Karin Gunnarsson, Asarum
Thomas Ahlford, Karlshamn
Ingemar Holm, Karlshamn
Ylva Eriksson, Karlshamn
Marie Johansson, Asarum
Anders Karlsson, Svängsta
Lena Sandgren, Karlshamn
Caroline Andersson, Svängsta
Linda Johansson, Mörrum
Adjungerande:
Conny Berg

Förslag till dagordning
1.

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.

2.

Fastställande av röstlängd.

3.

Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.

4.

Fastställande av dagordning.

5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i
		 föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
6.

Framläggande av årsredovisningen för föreningen.

7.

Framläggande av revisionsberättelsen.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den
		 fastställda balansräkningen.
10.

12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de
		 förtroendevalda i föreningen.
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

14. Val av styrelseordförande efter förslag från föreningsstäm		 mans valberedning.
15.

Val av ledamöter i styrelsen.

16.

Val av revisorer och ersättare.

17.

Val av valberedning.

18.

Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.

19.

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.

20.

Motioner.
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Personalrepresentant
Personalrepresentant
VD

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden.

Revision
KPMG AB i Karlshamn har reviderat räkenskaperna och förvaltningen i övrigt.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och
		 andra anställningsvillkor för föreningens ledning.

13.

Ordförande
Vice ordförande

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 17 maj 2016.

Valberedning
Vid 2016 års stämma valdes följande att förbereda valen till
2017 års stämma:
Gert Eriksson, Bo Gunnarsson, Kerstin Gustafsson (sammankallande), Ingemar Oscarsson, Lena Ström Svensson.

Coop MedMera Bank
Från och med 1 januari 2015 flyttades alla
konton i KF Sparkassa juridiskt till MedMera Bank. Detta innebär att man som kund
får insättningsgaranti på sina pengar.
Hos MedMera Bank erbjuds du som är medlem och har ett MedMera-kort ett enkelt
och avgiftsfritt sparande.
Coop Sparkonton är med andra ord ett
mycket bra alternativ till de traditionella
bankerna för våra medlemmar.
Aktuella räntor (2017-02-14)
Coop Fasträntekonto, 3 år................. 0,50 %
Coop Kapitalkonto.............................. 0,35%

Saldobesked
Vill man ha sitt saldobesked kan detta
beställas via medlemsservice@kf.se
eller telefon 0771-17 17 17 val 2+2.
Blankett kan även hämtas i Coop Forum Karlshamns kundtjänst.

Försäkringar
Föreningens fastigheter, maskiner och
inventarier är brandförsäkrade för återanskaffningsvärdet. Försäkringsavtalet med
Trygg Hansa innehåller inte särskilt angivna
försäkringsbelopp.

Personalutbildning
För föreningens utveckling och framtid
är personalens engagemang och kunskap

avgörande. Under året har flera av personalen gått på interna och digitala utbildningar
som bedrivs genom Coop.

Skyddskommitté
Skyddskommittén har i samarbete med Företagshälsovårdcentralen utfört skyddsrond i
stormarknad och butiker och på sammanträden tagit upp aktuella problem och åtgärder.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Coop Karlshamn
Ekonomisk förening, organisationsnummer 736200-1278, får
härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Omsättningen
Föreningens försäljning under verksamhetsåret 2016 uppgick till
251 miljoner kronor inklusive moms, vilket är en ökning jämfört
med föregående år. I resultaträkningen redovisar vi nettoomsättning
reducerat med medlemspoäng och moms.
Trots mycket hård konkurrens för dagligvaruhandeln i vår kommun
har vi lyckats behålla vår marknadsposition. Butikerna Coop Forum
och Österport redovisade en ökad omsättning jämfört med 2015,
medan Asarum, Svängsta och Citygallerian Kosmetik & Hälsokost
redovisade en minskning.
Det är glädjande att Coop Forum, vår stormarknad visar en stabil
omsättnings- och resultatutveckling.
Efter att i flera år i rad ökat försäljningsvolymen i Asarumsbutiken
hade vi i år en liten minskning. Vi ser detta som en tillfällig nedgång.
Coop Konsum Österport fick en nystart 2016. Vi ökade öppettiderna
med en timme på morgonen och fick även in ATG. Den gånga sommaren var mycket gynnsam med vackert väder, vilket bidrog till
en försäljningsökning.
I Svängsta blev vi försäljningsmässigt lidande under första kvartalet
på grund av ombyggnad av fastighetens exteriör och entré till butiken.
På grund av denna ombyggnation tappade vi omsättning jämfört med
föregående år eftersom butiken var svårtillgänglig. Vi är mycket nöjda
med den investering som KABO gjort med vår entré och fastigheten i
övrigt. Vi tror att det kommer att gynna oss på sikt.
Kosmetikbutiken i Citygallerian redovisade minskad försäljning ännu
ett år. Vi försöker hitta olika alternativ för att vi ska förmå marknaden
att välja oss istället för att handla på nätet.
Coop Karlshamns målsättning är att vara det bästa alternativet för
sina medlemmar och kunder när det gäller pris, kvalitet, ekologiskt
sortiment och lokalt producerade produkter. Vi vill även gå i bräschen
för en hållbar utveckling.

Investeringar
Vi investerade 3,2 miljoner kronor under 2016. Investeringarna i
Coop Forum består i elektroniska hyllkantsetiketter, utbyte av flera

energikrävande halogenspotlights mot nya moderna armaturer
med LED-belysning, fräscha kundvagnar i återvinningsbar plast,
samt ny spelhörna. I Asarumsbutiken investerade vi i en ny delikatessdisk, samt bytte ut kylar för kött, chark och kylkonservsortimentet till nya mer energisnåla kylar med dörrar. Vi har även byggt
nya spelhörnor på Coop Konsum i Svängsta och Österport.

Ekonomi – Resultat
Föreningens resultat efter finansiella poster är + 1 185 056,46
kr. Vi har i år reserverat för en befarad förlust på 1 025 000 kr
avseende förlagsinsatser i Coop Bageri. Detta efter de senaste årens
negativa resultatutveckling i Coop Bageri.
Våra Coop butiker visar positiva resultat vilket är mycket glädjande. Kosmetikbutiken har gjort en bra resultatförbättring under
2016, även om resultatet även i år utvisar en liten förlust. Antalet
årsanställda är 66, vilket är två mindre än föregående år.
Vårt resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 991 099,46 kr.
Balanserade vinstmedel uppgår till 276 893,75 kr. Efter stadgeenlig
avsättning till reservfond på 50 000 kr föreslår styrelsen avsättning
till dispositionsfond med 940 000 kr och att resterande 1 099,46
kr balanseras i ny räkning. Vi har en stark balansräkning och en
hög soliditet i föreningen även efter detta bokslut.

Medlemmar/Ägare
I början av 2016 flyttade vi hela administrationen av medlemsärenden till Coop Medlemsservice. Detta är en förändring som samtliga
föreningar i Sverige gjort de senaste åren. I samband med denna
administrationsförändring kunde Coop Medlemsservice konstatera
att flera medlemmar avlidit utan att vi fått vetskap om detta. Därför
har vi ovanligt många dödsbon i år, 771 stycken. Under 2016 har
vi haft 241 nytillkomna och 140 avgångna medlemmar, och hade vid
årets utgång 13 100 medlemmar.
Det är mycket viktigt för föreningen att ha medlemmarnas förtroende. Utan ert stöd har vi ingen möjlighet att hävda oss på marknaden.

Aktuellt
För tredje året i rad visar föreningen ett positivt resultat och god
likviditet. Vår resultatutveckling är fortsatt stabil. Vi har lyckats
hålla nere kostnaderna och flera av våra nyckeltal har förbättrats.
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Vårt Miljöarbete

Till sist

Coop Karlshamn Ekonomisk förenings butiker ska inte bara vara
bra butiker att handla i utan vi vill också nå längre med vår förening. Ett bra exempel på detta är vårt miljöarbete för ett mer hållbart samhälle. Solcellssatsningen har inneburit att våra elkostnader
även minskade under 2016. Men den stora vinnaren är vår miljö.
Under de tre år vår solcellsanläggning varit igång har det i snitt
producerat 11,4 % av vår totala elförbrukning. Vad motsvarar
detta? Vårt solcellssystem producerar el som räcker till 9-10 normalstora eluppvärmda villor! Då förstår man hur stor anläggningen
är.
Under året har vi investerat i 9 vägskyltar som från E 22 leder in
elbilar som är i behov av laddning till vår laddningsstation på Coop
Forums parkering. Vi har under 2016 fortsatt vårt arbete med att
förbättra miljön. Vi ser det som en viktig del av vår verksamhet att
verka för ett hållbart samhälle.

Vi hävdar oss väl i den mycket hårda konkurrens som råder i vår
bransch i Karlshamns kommun. Tillsammans med våra kollegor
i Mörrums Konsumentförening är Coop Karlshamn Ekonomisk
Förening den marknadsledande livsmedelskedjan i kommunen,
och det ska vi även fortsättningsvis vara. Vår ambition är att behålla och utveckla vår verksamhet och våra butiker, men man vet
ju aldrig hur framtiden ser ut.
Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt varma tack till alla
anställda för ett gott arbete. Utan era fantastiska arbetsinsatser
hade inte föreningen varit där den är idag. Vi vill också tacka
alla förtroendevalda för era insatser i föreningen och tacka alla
medlemmar för att ni stöttar oss så vi fortfarande har en ledande
ställning i Karlshamns kommun.
				Karlshamn i februari 2017

Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har varit enligt följande:
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början		 13 770
Antal tillkomna under året		
241
Antal avgångna under året
– 140
Registerrensning
– 771
Antal aktiva medlemskonton vid årets slut		 13 100

Förändring av eget kapital
Insatskapital

Eget kapital 2015-12-31

2 976 036

Förändring insatskapital exkl. utdelning

– 152 201

Förändring insatskaptal enligt stadgar 		
Vinstdisposition enligt beslut av föreningsstämman

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att föreningens
stående vinstmedel enligt balansräkningen för Coop Karlshamn
Ekonomisk förening 52 487 993 disponeras enligt nedan:
Avsättning till reservfond 		
50 000,00
Avsättning till dispositionsfond 		 940 000,00
Balanseras i ny räkning		 51 497 993,00
Summa		
52 487 993,00

Reservfond
5 988 543

2 823 835

Summa eget kapital

51 546 894

60 511 473
– 152 201

134 540 		

134 540

50 000

– 50 000
991 099

991 099

6 173 083

52 487 993

61 484 911

Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

Fritt eget kapital

Resultaträkning 2016-01-01 – 2016-12-31
Not nr
Belopp i kr
1
Nettoomsättning		
Kostnad för sålda varor		
–
BRUTTORESULTAT			
Försäljningskostnader
2
–
Administrationskostnader
3
–
Övriga rörelseintäkter			
RörelseRESULTAT
4,5		
Resultat från finansiella poster
Resultat från övr. värdepapper/fordringar som är anläggningstillgångar
6
–
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
7		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
–
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
–
Resultat efter finansiella poster			

2016

217 672 366
164 480 734
–
53 191 632		
48 852 478
–
4 414 019
–
2 715 501		
2 640 636		

2015

216 641 295
165 178 755
51 462 540
47 522 055
4 575 237
2 221 916
1 587 164

1 035 040
–
4 361
6 280
35 261
426 820
–
361 666
1 455 580
–
330 766
1 185 056		
1 256 398

Skatt på årets resultat
8
–
193 957
–
280 522
Årets RESULTAT			
991 099		
975 876
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Balansräkning 2016-12-31
Not nr
Tillgångar
ANLÄGGNINGSTillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
9
Inventarier, verktyg och installationer
10
Summa materiella anläggningstillgångar		

2016-12-31

2015-12-31

45 984 365
5 111 081
51 095 446

48 073 655
3 189 740
51 263 395

Finansiella anläggningstillgångar
Insatser i KF		
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
Uppskjuten skattefordran
11
Andra långfristiga fordringar		
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		

4 819 606
83 653
167 573
0
5 070 832

4 819 606
97 264
361 530
1 025 000
6 303 400

Summa anläggningtillgångar		

56 166 278

57 566 795

Omsättningstillgångar			
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror		
14 331 105
13 880 971
SUMMA VARULAGER		
14 331 105
13 880 971
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Skattefordran		
Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
12
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		

795 569
431 391
383 513
3 103 518
4 713 991

1 059 143
464 289
336 589
3 033 480
4 893 501

Kassa och bank
13
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

30 937 473
49 982 569

30 287 989
49 062 461

SUMMA TILLGÅNGAR		

106 148 847

106 629 256

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Eget kapital
		
Bundet eget kapital
		
Inbetalda insatser		
2 823 835
2 976 036
Reservfond		
6 173 083
5 988 543
Summa bundet eget kapital		
8 996 918
8 964 579
Fritt eget kapital
Dispositionsfond		
51 220 000
Balanserad vinst eller förlust		
276 894
Årets resultat			
991 099		
Summa fritt eget kapital	
52 487 993

50 300 000
271 018
975 876
51 546 894

SUMMA EGET KAPITAL		

61 484 911

60 511 473

15

2 111 185

1 989 564

Långfristiga skulder
16
Medlemsinlåning		
Skulder till kreditinstitut		
SUMMA långfristiga skulder		

1 607 370
17 000 000
18 607 370

2 143 188
17 600 000
19 743 188

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
16
Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
17

600 000
12 843 159
1 956 018
8 546 204

600 000
13 116 628
2 057 803
8 610 600

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		

23 945 381

24 385 031

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

106 148 847

106 629 256

Övriga avsättningar
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Not nr		

2016		
2015

18		
19		

1 185 056		
4 538 871		

1 256 398
4 281 347

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital		

5 723 927		

5 537 745

Ökning/minskning varulager
–
Ökning/minskning kundfordringar		

450 134
263 574

–
–

256 012
233 054

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

84 063
273 469
166 182

–
–

180 006
1 175 703
91 728

5 013 653		

3 961 254

–
–
–

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
– 3 212 781
– 1 267 277
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar		
2 090
–
2
–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

3 210 691

–

1 267 279

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
		
Förändring i insatskapital
–
17 661
–
13 761
Amortering av skuld
–
600 000
– 2 600 000
Förändring i medlemsinlåning
–
535 817
–
42 966
–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 153 478

–

2 656 727

Årets kassaflöde		
649 484		
37 248
Likvida medel vid årets början		 30 287 989		 30 250 741
Likvida medel vid årets slut

		 30 937 473		 30 287 989

Tilläggsupplysningar
Belopp i kronor
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar,
avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten
skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del
av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte
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delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig
rörelsekostnad.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter inte bedömts vara
väsentlig. Dessa tillgångar har därför inte delats upp i komponenter.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
33 år
Markanläggningar
20 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år
Inga låneutgifter aktiveras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga
placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
föreningen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande
12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar ingående i posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till
anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer föreningen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först
in, först ut-metoden (FIFU).

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och
det är troligt att ett utlöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Eventualförpliktelser
En eventua förpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffande händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra
framtida händelser, som inte helt ligger inom föreningens kontroll, inträffar eller uteblir eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammafattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte
kan tas upp i balansräkningen.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i föreningen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en
ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I föreningen förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.
Avgiftsbestämda planer
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Föreningens resultat belastas för kostnader i takt med
att de anställdas tjänster utförts.
Förmånsbestämda planer
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. I
de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse redovisas en avsättning i de fall stiftelsens
förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger förpliktelsen. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen
tillgång.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfylls.
Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits
emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har upfyllts, redovisas bidraget som en skuld. Offentliga bidrag relaterade till tillgångar
redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.
Not 2 Operationella leasingavtal
				
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år		
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år		
				
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter		
Not 3
Ersättning till revisorerna
				
KPMG AB
Revisionsuppdraget		
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget		
SUMMA				

2016

2015

195 122
271 011
466 133
201 772

205 952
466 133
672 085
247 218

2016

2015

70 000
129 960
199 960

60 000
56 500
116 500

Not 4
Personal
Medelantalet anställda						
				
2016
2015
Kvinnor				
48
50
Män				
18
18
TOTALT				
66
68
8

Löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
				
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören		
Löner och ersättningar till övriga anställda		
SUMMA				
Sociala kostnader totalt		
Varav pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören, inkl löneskatt
Varav pensionskostnader inklusive löneskatt för övriga anställda		

2016
987 805
24 112 624
25 100 429

2015
1 013 025
23 971 513
24 984 538

8 570 883
518 784
1 231 987

7 279 204
487 835
1 143 559

Pensioner
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.
Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2016 översteg pensionsskulden med 497 tkr (507 tkr).
VD:s pensionsålder är 65 år. Uppsägningstiden från föreningens sida är 12 månader.
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
				
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor				
Män				
TOTALT				

2016

2015

6
5
11

6
5
11

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor				
Män				
TOTALT				

4
4
8

4
4
8

Not 5
Avskrivningar
				
Försäljningskostnader		
Administrationskostnader		
SUMMA				

2016
3 319 778
60 952
3 380 730

2015
2 895 002
61 310
2 956 312

Not 6
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
				
2016
2015
Övriga utdelningar		
1 480
459
Nedskrivningar av reversfodran		
-1 025 000
0
Förändring av nedskrivningar		
-11 520
-4 820
SUMMA				
-1 035 040
-4 361

Not 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
			
Ränteintäkter			
SUMMA			

2016
6 280
6 280

2015
35 261
35 261

Not 8
Skatt på årets resultat
			
2016
Uppskjuten skatt		
193 957
Skatt på årets resultat		
193 957
Redovisat resultat före skatt		
1 185 056
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)		
– 260 712
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader		
– 2 080
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter		
68 835
Redovisad skattekostnad/skatteintäkt 		
-193 957

2015
280 522
280 522
1 256 398
– 276 408
– 4 835
721
-280 522
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Not 9

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2016-12-31
67 619 965
67 619 965
– 19 546 310
– 2 089 290
– 21 635 600
45 984 365

2015-12-31
67 619 965
67 619 965
– 17 449 904
– 2 096 406
– 19 546 310
48 073 655

Inventarier, verktyg och installationer
Not 10
		
Ingående anskaffningsvärden
Inköp		
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2016-12-31
27 921 717
3 212 780
0
31 134 497
– 24 731 976
0
– 1 291 440
– 26 023 416
5 111 081

2015-12-31
26 734 774
1 267 278
– 80 335
27 921 717
– 23 952 405
80 335
– 859 906
– 24 731 976
3 189 741

2016-12-31

2015-12-31

Skattemässigt underskottsavdrag uppgår till 753 289 kr (1 634 910 kr)
Uppskjuten skattefodran på skattemässigt underskottsavdrag

167 573

361 530

SUMMA		

167 573

361 530

2016-12-31
291 651
582 661
2 229 206
3 103 518

2015-12-31
284 283
648 527
2 100 670
3 033 480

2016-12-31
506 656
30 430 817
30 937 473

2015-12-31
941 479
29 346 510
30 287 989

Not 11

Uppskjuten skatt

Not 12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda övriga kostnader
Upplupna övriga intäkter
SUMMA		
Not 13

Likvida medel

Kassamedel
Banktillgodohavanden
Likvida medel i kassaflödesanalysen
Not 14

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Dispositionsfond
Balanserat resultat
Årets resultat
TOTALT

2016-12-31		
51 220 000
276 894
991 099
52 487 993

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande
Avsättning till reservfond
Avsättning till dispositionsfond
Balanseras i ny räkning

50 000
940 000
51 497 993

TOTALT

52 487 993

Not 15

Övriga avsättningar

Avsättning för Medmera poängskuld
Övrig avsättning
SUMMA
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2016-12-31
2 111 185
0
2 111 185

2015-12-31
1 589 564
400 000
1 989 564

Not 16
Upplåning
		
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut som förfaller från ett till fem år
Skulder till kreditinstitut som förfaller senare än fem år
Medlemsinlåning
SUMMA 		
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
SUMMA 		
SUMMA räntebärande skulder

Not 17

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Övriga poster
SUMMA

Not 18

Upplysning om betalda räntor

Erhållen intäktsränta under året
Erhållna utdelningar
Betald kostnadsränta under året

Not 19

Ställda säkerheter

För skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
SUMMA ställda säkerheter

Not 21

2015-12-31

2 400 000
14 600 000
1 607 370
18 607 370

2 400 000
15 200 000
2 143 188
19 743 188

600 000
600 000
19 207 370

600 000
600 000
20 343 188

2016-12-31
2 133 165
3 732 300
2 125 106
15 012
540 621
8 546 204

2015-12-31
1 914 121
3 894 071
2 279 290
18 565
504 554
8 610 601

2016-12-31
6 280
1 480
– 426 820

2015-12-31
35 261
459
– 361 666

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Avskrivningar
Avsättning Medmera poängskuld
Nedskrivning/Uppskrivning
Övriga avsättningar
SUMMA justeringar

Not 20

2016-12-31

Eventualförpliktelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna och som inte heller har täckning i
pensionsstiftelses förmögenhet
SUMMA eventualförpliktelser

2016-12-31
3 380 730
521 621
1 036 520
-400 000
4 538 871

2015-12-31
2 956 312
920 215
4 820
400 000
4 281 347

2016-12-31

2015-12-31

40 000 000
40 000 000

40 000 000
40 000 000

2016-12-31

2015-12-31

181 866
181 866

176 084
176 084
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Vår revisionsberättelse har lämnats
den 23 februari 2017

Linda Johansson

Bengt Månsson
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Arbetstagarrepresentant
Arbetstagarrepresentant

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Coop Karlshamn Ekonomisk förening, org.nr
736200-1278.
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Coop Karlshamn Ekonomisk Förening för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilllämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar
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och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om före-ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andr författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coop Karlshamn
Ekonomisk Förening för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till

de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlpande bedöma
föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
ut-talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-melse som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om
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ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag
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 gransk-ningsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Karlshamn den 23 februari 2017
Bengt Månsson
Auktoriserad revisor

Föreslå gärna någon
organisation eller enskild
person som du tycker är värd
Coops Miljöpantapris.
info@coopkarlshamn.se
eller 0454-58 98 20

2013

Rolf Stenfelt

2014

Arbetscentrum Karlshamn

2015

Kreativum Karlshamn

2016

Bellevue Förskola

2017
?

Karlshamns distrikt

Karlshamns Distriktsfullmäktiges
rapport

Ordinarie ledamöter

I förra årets rapport skrev vi att vi tror på ett positivt år 2016 för
distriktets butiker, så blev det också för både Coop Forum och Coop
Konsum Österport. Bägge enheterna vände en negativ försäljningsutveckling 2015 till en bra försäljning ökning 2016. Coop Konsum
Österport fick en nystart 2016. Vi ökade upp våra öppettider med
en timme på morgonen, Vi fick även in ATG hos oss och en mycket
gynnsam sommar med vackert väder. Detta bl.a. bidrog till en stor
försäljnings ökning för butiken. Tyvärr hade vi ett mindre försäljningstapp för vår kosmetikbutik i Citygallerian under året.

Bengtsson Berit		
Björk Karl-Erik		
Eriksson Gert		
Fridlund Kerstin		
Gustafsson Kerstin		
Gustavsson Brittmarie
Jönsson Birgitta		
Folkesson Kjell		
Fridlund Inger		
Hagberg-Hake Ingrid
Karlsson Mikael		
**Hilmerklint Margot
Jönsson Marina		
Karlsson Maj-Lis		
*Oscarsson Ingemar		
**Stenbäck Hans		
Svensson Ström Lena
Svensson Maarit		
Winnetoft Linda		
Väpnare Anneli		

Lindenborgsstigen 23
Kungsg 84			
Lärkv 28			
Ågatan 4			
Myntv 6			
Prästslättsv 14			
Kappev 4			
Loftv 9			
E Dahlbergsv 32 a
Gastaliden 15			
Boddestorps Byväg 13-5
Tegv 14 c			
Kungsg 30			
Getav 13			
Berglyckev 4			
Västervångsv 14		
Erik Dahlbergsv. 77 B
Drottninggatan 110
Humleg 12			
Tingsv 10			

Fullmäktigesuppleanter
Berntsson Stina		
Hansson Anki		
Hasselberg Svensson Irene
Johansson Henrik		
Johansson Rune		
Johansson Ulla-Britt		
Karlsson Jan		
Karlsson Ulla		
Nilsson Inga-Lill		
Nordesjö Ragnhild		
Persson SvenGunnar		
Sunnetoft Anna		

Gyngamålav 22			
Regeringsgatan 103
Timotejvägen 10		
Nygårdsvägen 7		
Ekv 34			
N:a Holländarev 91-40
Spinnarevägen 10
Farmors vång 2			
Alice Tegnersväg 3
Tyskamöllev 16			
Holländarev 110 b
Praktbaggevägen 17

374 30 Karlshamn
374 38 Karlshamn
374 50 Asarum
374 36 Karlshamn
374 30 Karlshamn
374 40 Karlshamn
374 70 Trensum
374 95 Trensum
374 39 Karlshamn
374 31 Karlshamn
374 94 Trensum
374 52 Asarum
374 35 Karlshamn
374 96 Trensum
374 96 Trensum
374 33 Karlshamn
374 39 Karlshamn
374 38 Karlshamn
374 40 Karlshamn
374 52 Asarum
376 92 Svängsta
374 40 Karlshamn
374 53 Asarum
374 53 Asarum
374 52 Asarum
376 92 Svängsta
374 32 Asarum
374 30 Karlshamn
374 35 Karlshamn
374 96 Trensum
376 37 Svängsta
374 51 Asarum

Valberedning

Fridlund Kerstin		
Ågatan 4			
374 36 Karlshamn
Karlsson Mikael		
Boddestorps Byväg 13-5 374 94 Trensum
*Svensson Ström Lena		
Erik Dahlbergsv. 77B
374 39 Karlshamn
* = Sammankallande
** = Avlidna under verksamhetsåret

Distriktets medlemsutveckling
Medlemmar

14

8908

Resultatmässigt lämnar tillsammans distriktets butiker ett mycket bra
resultat tillsammans.
Hela Coop Karlshamn jobbar hårt för ett hållbarare samhälle. Många
bilar laddar sina bilar i vår fina laddningsstation på parkeringen, vi
hjälper till att spara energi genom att vårt organiska avfall som förädlas
till biogas mm. Vår solcellsanläggning hade ett rekordår 2016. Hela
169 207 kWh producerades förra året. Det motsvarar hela 13,1 % av
vår förbrukning.
När det gäller investeringar gjorde Coop Forum en stor investering
2016. Elektroniska hyllkantsetiketter sattes upp i så gott som hela
butiken. Detta har inneburit många timmars besparing i arbetstid samt
mycket säkrare priser för kunden. Det priset som står på hyllkantsetiketten är synkroniserat med kassan
2017 hoppas vi mycket när det gäller försäljningen, vi hoppas också
på att vi kan ta ett beslut om att vi flyttar vår Coop Konsumbutik i
Österport till en nybyggd grannfastighet under 2018.
Under verksamhetsåret har föreningsledningen medverkat på våra
distriktsfullmäktigemöten och fortlöpande rapporterat om distriktets
utveckling. På dessa möten diskuterar och analyserar vi kring våra
butiker och verksamheter.
Fullmäktige vill avslutningsvis rikta ett stort tack till personal, styrelse
och medlemmar för ännu ett år med gott samarbete.
Karlshamns Distriktsfullmäktige

Asarums/Svängsta
distrikt
Ordinarie ledamöter

Kulle Kristina
Fröberg Maj-Britt
Nilsson Gunilla
Gunnarsson Bo
Geneback Bertil
Linde Kerstin
Petersson Birgit
Hermansson Birgitta
Hansson Inga Britt
Löfblom Sjöberg Inger
Johnsson Marianne
Willander Kennerth

Emnebodav 17
Hokav 243-2
Hokav 243-3
Lärkv 88
Vingatorpsv 8
N. holländarev.300
Pölsekruv 85
Skördarev 8
Telev 13
Tostarpsv 141
Valasjöv 65
Jasminvägen 6B

Fullmäktigesuppleanter
Duvskog Ethel
Holmberg Anders
Ingemansson Lennart
Johansson Inga-Lill
Evaldsson Inga
Näslund Siri
Olsson Åke
Stephan Maria
Uddin Heléne

Valberedning
* Jeppsson Karin
Duvskog Kjell
Isaksson, Yngve
* = Sammankallande

Rosendalsvägen 36
Holländarev 80
Björlings v 12
Odlingsv 68
Odlingsv 28 A
Dragonvägen 13
Frälsegårdsvägen 12
Gisels v 2
Iglav 2 b

374 91 Asarum
376 37 Svängsta
374 52 Asarum
374 50 Asarum
374 50 Asarum
374 53 Asarum
374 50 Asarum
376 35 Svängsta
374 53 Asarum

Jasminv 3 C
Rosendalsv 36
Promenadst 72

374 52 Asarum
374 91 Asarum
376 36 Svängsta

Distriktets medlemsutveckling
Medlemmar

376 35 Svängsta
374 92 Asarum
374 92 Asarum
374 50 Asarum
374 53 Asarum
376 92 Svängsta
374 92 Asarum
374 53 Asarum
374 52 Asarum
374 92 Asarum
376 92 Svängsta
374 52 Asarum
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Asarums Distriktsfullmäktiges rapport
Efter flera år
omsättningsökningar tappade
vi lite försäljning
i Asarum 2016,
vi hade även
ett litet tapp i
Svängsta. Det är
förstås inte roligt
att tappa försäljning men vi vet
att vi kommer
igen förhoppningsvis redan
2017. Desto trevligare är det att konstatera att bägge distriktets
butiker lämnar överskott i bokslutet. Detta tycker vi är mycket
bra jobbat av personalen att få ihop debet och kredit trots en liten försäljningsminskning. Att vi kunnat visa ett positivt resultat
beror på flera orsaker bl.a. bättre villkor från Coop men också ett
engagemang i butiken med sparade kostnader osv.
I Svängsta har vi byggt om hela fasaden tillsammans med KABO,
de har gjort ett jättebra arbete och butiken har fått ett lyft. Inne
i butiken har vi investerat i ny spelhörna som togs i bruk till
semestern. Vi har även investerat i ny returmaskin för tomburkar
i början av året
Under året har vi investerat i nya delikatess och kyldiskar i
Asarum. Det var välbehövligt eftersom de gamla var utslitna och
stora miljöbovar då de drog mycket energi.
Hela Coop Karlshamn jobbar hårt med ett hållbarare samhälle,
i denna satsning har vi under året investerat både i Asarum och
Svängsta på nya returmaskiner för pant av burkar och pet flaskor.
Våra butiker källsorterar allt och det organiska avfall vi kasserar
går vidare för förädling av biogas.
På våra distriktsfullmäktigemöten har vi blivit informerade om
våra butikers och föreningens utveckling på bästa sätt. Vi har på
detta sätt utövat vårt medlemsinflytande.
Avslutningsvis vill distriktsfullmäktige tacka personal, styrelse
och övriga medlemmar för gott samarbete under året.
Asarums Distriktsfullmäktige

Adress

Strömmavägen 1
374 32 Karlshamn
0454-58 98 00
info@coopkarlshamn.se
www.coop.se/karlshamn

Telefon
E-post
Hemsida
Vår internethandel
www.coop.se/handla-online
Org.nr.
736200-1278
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BS-tryck AB, Karlshamn

