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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 balansräkningarna. 
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.  
11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

föreningens ledning.  
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.  
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.  
14. Val av styrelseordförande efter förslag från föreningsstämmans valberedning.  
15. Val av ledamöter i styrelsen.  
16. Val av revisor och ersättare.  
17. Val av valberedning.  
18. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.  
19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.  
20. Motioner. 
21. Avslutning. 

 

 
Ingemar Holm ordförande 
Marie Johansson 
Anders Karlsson 
Thomas Ahlford 
Bert-Inge Storck 
Annelie Väpnare 
Johan Holgersson 
Ulrika Nordén Johansson 
Suzanne Svensson 
 
Peter Berggren  Adjungerad VD 
 
Styrelsen har under året hållit 8 
protokollförda sammanträden. 

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

Ordinarie föreningsstämma hölls den 3 maj 2022. 
 

Vid 2022 års stämma valdes följande att förbereda 
valen till 2023 års stämma: 
Samuel Henningsson (Sammankallande), Anki 
Hansson, Lena Ström Svensson, Bo Gunnarsson och 
Gert Eriksson 
 



 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Coop Karlshamn Ekonomisk förening får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2022. 

Information  om verksamheten 
Coop Karlshamn ekonomisk förening är en sammanslutning av konsumenter i Karlshamn med 
omnejd. Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i 
samverkan med KF främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effektivaste sätt 
försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och önskemål, 
att bedriva kunskapsutveckling och information samt opinionsbildning i frågor som rör 
konsumtion. Konsumentkooperationens verksamhetsidé är att skapa ekonomisk nytta och 
samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar 
utveckling för människor och miljö. 
 
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via 4 butiker runt Karlshamn under 
varumärket Coop. 
 
Föreningen har sitt säte i Blekinge län. 
 

 

Våra butiker lämnar nu ett tufft år bakom sig där omvärldsförändringar har haft stor påverkan 
på arbetet i våra butiker. Men tack vare det arbete vi gjort tidigare med att stärka vårt 
kundmöte och rusta upp våra butiker så fortsätter vi få allt nöjdare kunder. Under året så har 
vi lämnat en pandemi och Covid-19 är något vi lärt oss hantera i vardagen. Istället hände 
andra saker i världen som inte bara haft stor påverkan på vår verksamhet och satt stor press 
på vår personal utan även haft en stor påverkan på våra kunders plånböcker. Detta har lett till 
förändrade kundbeteenden som vi fått anpassa oss efter under året. För varje år som går så 
blir jag allt mer stolt och imponerad över vår personal som trots rådande omständigheter de 
senaste åren fortsätter levererat ett starkt kundmöte och gjort att vi fortsätter få fler och 
nöjdare kunder. Föreningens försäljning under verksamhetsåret 2022 uppgick till 275 miljoner 
kronor inklusive moms, vilket är en ökning med 4,63% jämfört med föregående år. 

Året började med att Coop Svängsta blev den andra Coop butiken i Sverige som blev en så 
kallad hybrid butik med förlängda öppettider. Butiken har nu öppet mellan kl. 05.00 00.00. 
Varav bemannade öppettider är mellan 09.00-20.00 vardagar och 09.00-18.00 på helger. 
Övriga tider är butiken obemannad och som kund kommer man in i butiken genom att 
använda Scan & Pay funktionen som numera finns i Coop appen och BankID. 

Under året har föreningen valt att fortsätta satsa i Asarum centrum och rustat upp 
fastigheten där Coop butiken ligger, samt gjort en stor ombyggnad inne i butiken och satt upp 
solceller på taket med en total effekt på ca. 98 000 kwh om året. 

Bygget av en ny butik bredvid Coop Österport startades upp under 2022 och är i full gång. Den 
nya butiken beräknas vara klar till hösten/vinter 2023. 
 

Coop Karlshamns målsättning är att vara det självklara valet för alla i Karlshamn. Våra butiker 
finns i hela kommunen och även online på coop.se. Prisvärd och hållbar matglädje är vitala 
begrepp för Coop Karlshamn. 

 



 

 

Föreningens resultat efter finansiella poster för 2022 är -5 244 tkr. Detta är en minskning med 6 140 
tkr jämfört med 2021. Det som har hänt i vår omvärld har haft en stor påverkan på vårt resultat. Det 
gäller framförallt höjda driftkostnader, bl.a. höga el-priser samt en pressad marginal utifrån de höjda 
priserna från våra leverantörer. Även ombyggnaden av vår butik och fastighet i Asarum påverkade 
resultatet tillfälligt då butiken inte var i full drift. El-stödet som är utlovat för 2022 har vi inte tagit 
med i årets resultat då det fortfarande råder osäkerhet kring när dessa pengar ska betalas ut. 
Elstödet rör sig om ca. 2,1 MSEK så som beräkningen ligger just nu. 

Som fristående konsumentförening har Coop Karlshamn stor handlingsfrihet med stark 
balansräkning och soliditet, vilket kommer att ta sig uttryck i fortsatta investeringar i butiker och 
personalutveckling. 

 

Inom detaljhandel är personalens kompetens och engagemang avgörande för kundupplevelse och 
butiksdrift. Coop Karlshamn kännetecknas av en framåtriktad personalpolitik och 
utbildningsinsatser, vilka fortlöpt under 2022. 

Antalet årsanställda är densamma som året innan, dvs. 66 st. 

 

Under året har det tillkommit 484 nya medlemmar. 163 medlemmar har utträtt under året. Totalt 
har nu Coop Karlshamn 14 668 medlemmar, varav 746 är dödsbon. Medlemmarnas engagemang och 
förtroende är vitalt för föreningen, som konsumentförening finns vi till för våra medlemmar och det 
är tack vare våra många medlemmar som Coop Karlshamn står starka på dagligvarumarknaden. 

Under kommande år kommer vi att investera i flera av våra Coopbutiker för att stärka 
kundupplevelsen och behålla vår starka position i Karlshamn. 
 
 

Trots att vi befinner oss på en hårt konkurrensutsatt marknad har vi haft en fin utveckling, 
mycket tack vare bra idéer från medlemmar och personal. 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 befäst vår ledande ställning i Karlshamns kommun. 
 

 

Medlemsutvecklingen har varit enligt följande:  

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början 14 347 
- varav dödsbon -670 
Antal tillkomna 484 
Antal avslutade -163 
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut 14 668 
- varav dödsbon 746 
Antal aktiva medlemskonton  vid årets slut 13 922 

 

 



 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Nettoomsättning 241 691 230 456 234 506 225 319 229 890 
Resultat efter finansiella poster -5 244 896 1 827 -2 995 -3 138 
Soliditet (%) 51,0 55,4 57,2 55,1 55,0 

 

 Inbetalda 
insatser 

Reserv-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt

Belopp vid årets ingång 2 673 717 6 413 119 45 179 071 896 285 55 162 192 
Minskning av insatskapital -651    -651 
Disposition av föregående 
års resultat  44 814 851 471 -896 285 0 

Årets resultat    -5 244 077 -5 244 077 
Belopp vid årets utgång 2 673 066 6 457 933 46 030 542 -5 244 077 49 917 464 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
 

balanserad vinst 46 030 542  disponeras så att  
årets förlust -5 244 077  i ny räkning överföres 40 786 465 
 40 786 465   40 786 465 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
samt kassaflödesanalys med noter. 

 

   2022-01-01 2021-01-01 
  Not -2022-12-31 -2021-12-31 
Nettoomsättning   241 691 560 230 456 286 
Kostnad för sålda varor   -186 750 055 -174 502 027 
Bruttoresultat   54 941 505  55 954  259 
    
Försäljningskostnader 2 -60 455 687 -58 549 060 
Administrationskostnader 3 -5 923 608 -4 496 263 
Övriga Rörelseintäkter   6 617 060 8 283 526 
Rörelseresultat 4, 5 -4 820 730  1 192 462  
    
Resultat  från finansiella  poster       
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar   48 196 0 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 18 010 143 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -292 063 -296 320 
    -225 857  -296 177  
    
Resultat  efter  finansiella poster   -5 046 587  896 285 
Skatt på årets resultat 7 -197 490 0 
Årets resultat   -5 244 077  896 285  



 

 

 
TILLGÅNGAR Not 2022-12-31 2021-12-31 
   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 8 45 143 109 38 376 953 
Inventarier, verktyg och installationer 9 12 060 646 12 329 377 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 

 2 693 194 918 843 

  59 896 949 51 625 173 

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 4 819 606 4 819 606 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 196 935 177 676 
Uppskjuten skattefordran 12 760 907 760 907 
  5 777 448 5 758 189 
Summa anläggningstillgångar   65 674 397 57 383 362 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m   

Färdiga varor och handelsvaror  14 856 449 11 742 604 
  14 856 449 11 742 604 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  912 040 694 049 
Aktuella skattefordringar  688 754 688 754 
Övriga fordringar  1 936 596 1 770 540 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 937 075 2 431 851 
  6 474 465 5 585 194 
    
Kassa och bank  9 663 491 24 813 332 
Summa omsättningstillgångar   30 994 405 42 141 130 

SUMMA TILLGÅNGAR  96 668 802 99 524 492 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 
EGET KAPITAL  OCH SKULDER Not 2022-12-31  2021-12-31
   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Medlemsinsatser 2 673 066 2 673 717 
Reservfond 6 457 933 6 413 119 
 9 130 999 9 086 836 
   
Fritt  eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust 46 030 542 45 179 071 
Årets resultat -5 244 077 896 285 
 40 786 465 46 075 356 
Summa eget kapital 49 917 464 55 162 192 
   
Avsättningar 14  
Uppskjuten skatteskuld 12 197 490 0 
Övriga avsättningar 1 837 328 1 981 018 
Summa avsättningar 2 034 818 1 981 018 
   
   
Långfristiga skulder 15  
Skulder till kreditinstitut 16 13 400 000 14 000 000 
Övriga skulder 1 110 169 1 143 539 
Summa långfristiga skulder 14 510 169 15 143 539 
   
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 600 000 600 000 
Leverantörsskulder 16 375 941 14 128 482 
Övriga skulder 2 206 346 2 160 838 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 11 024 064 10 348 423 
Summa kortfristiga skulder 30 206 351 27 237 743 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 96 668 802 99 524 492 

 
 
 
 
 



 

 

     Not 2022-01-01 
-2022-12-31 

2021-01-01 
-2021-12-31 

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster -5 046 587 896 285 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 5 474 535 5 041 412 
Kassaflöde  från den löpande verksamheten  före 
förändring  av rörelsekapital 

427 948 5 937 697 

   
Kassaflöde  från förändring av rörelsekapitalet   
Ökning/minskning av varulager -3 113 845 368 731 
Ökning/minskning av rörelsefordringar -889 271 2 037 256 
Ökning/minskning av rörelseskulder 2 968 608 4 612 921 
Kassaflöde  från den löpande verksamheten -606 560 12 956 605 
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -13 890 000 -1 668 312 
Anskaffning av finansiella anläggningstillgångar -19 259 -36 921 
Kassaflöde  från investeringsverksamheten -13 909 259 -1 705 233 
   
Finansieringsverksamheten   
Amortering av lån -600 000 -600 000 
Förändring i insatskapital -651 783 
Förändring av medlemsinlåning -33 370 -83 175 
Kassaflöde  från finansieringsverksamheten  -634 021 -682 392 
   
Årets kassaflöde -15 149 840 10 568 980 
 19   
Likvida medel vid årets början 24 813 332 14 244 351 
Likvida medel vid årets slut 9 663 491 24 813 332 
 
 
 
 



 

 

Allmänna  upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Intäktsredovisning 
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. 

Anläggningstillgångar   

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 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. Linjäravskrivningsmetod används för 
övriga typer av materiella tillgångar. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas:  
Byggnader 33 år 
Markanläggningar 20 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 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 utlföde av resurser 
krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 
  



 

 

Eventualförpliktelser 
En eventuella 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 sammanfattande 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 uppfyllts, redovisas bidraget som en 
skuld. Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att 
bidraget reducerar tillgångens redovisade värde. 
 
 
  



 

 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning. 
 
 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 481 615 kronor. 
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt 
följande: 
 

 2022 2021 
Inom ett år 429 143 422 893 
Senare än ett år men inom fem år 77 030 446 418 
 506 173 869 311 

 
 

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

 2022 2021 
KPMG AB   
Revisionsuppdrag 130 000 130 000 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 68 400 75 200 
 198 400 205 200 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Medelantalet anställda 2022 2021
Kvinnor 46 46 
Män 20 20 
 66 66 

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör 1 232 920 1 040 633 
Övriga anställda 26 397 611 25 880 412 
 27 630 531 26 921 045 

Sociala kostnader   

Sociala kostnader totalt 8 091 605 7 866 364 
 8 091 605 7 866 364 

Totala löner, ersättningar,  sociala kostnader  och 
pensionskostnader 

 
35 722 136 34 787 409 

 
 

Pensionsförpliktelser   

Nuvarande styrelse och verkställande direktör 192 416 211 585 
Pensionskostnader för övriga anställda 1 651 333 1 079 630 
 1 843 749 1 291 215 

 

Pensioner 
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. 
Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2022 översteg 
pensionsskulden med 62 tkr (1 241 tkr). 
 
VD:s pensionsålder är 67 år. Uppsägningstiden från föreningens sida är 12 månader. 
 

Könsfördelning  bland ledande befattningshavare 2022 2021  
Andel kvinnor i styrelsen 44 % 44 % 
Andel män i styrelsen 56 % 56 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 % 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % 

 
 

 2022-12-31  2021-12-31  
Försäljningskostnader 6 619 806 5 199 582 
Administrationskostnader 3 476 3 791 
 6 623 282 5 203 373 

 
 

 

 2022 2021 
Utdelningar 48 196 0 
Övriga ränteintäkter 18 010 143 
 66 206 143 



 

 

 

 
Skatt på årets resultat 2022 2021
Aktuell skatt 0 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 

-197 490 0

Totalt  redovisad  skatt -197 490 0
 
 

Avstämning  av effektiv skatt  2022 2021 
 Procent Belopp Procent  Belopp
Redovisat resultat före skatt  -5 046 587 896 285 
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 1 039 597 20,6 -184 635 
Ej avdragsgilla kostnader 20,6 10 717 20,6 5 375 
Ej avdragsgilla intäkter 20,6 -11 41820,6 0 
Under året utnyttjande av tidigare års
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång 

 -1 038 896 20,6 179 260 

Redovisad effektiv skatt 0,0 0 0,0 0 

 
 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 70 844 869 70 844 869 
Inköp 9 208 910  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 80 053 779 70 844 869 
   

Ingående avskrivningar -32 467 916 -30 266 908 
Årets avskrivningar -2 442 754 -2 201 008 
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 910 670 -32 467 916 
   

Utgående  redovisat värde 45 143 109 38 376 953 
 

 

 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 45 360 061 45 926 526 
Inköp 3 329 151 749 469 
Försäljningar/utrangeringar -1 427 391 -1 315 934 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 47 261 821 45 360 061 
   

Ingående avskrivningar -33 030 684 -31 336 785 
Försäljningar/utrangeringar 1 004 979 1 308 466 
Årets avskrivningar -3 175 470 -3 002 365 
Utgående ackumulerade avskrivningar -35 201 175 -33 030 684 
   

Utgående  redovisat värde 12 060 646 12 329 377 
 
 

 



 

 

Insatser i KF 
 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 4 819 606 4 819 606 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 819 606 4 819 606 

Utgående  redovisat värde 4 819 606 4 819 606 

 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 177 676 140 755 
Inköp 19 259 36 926 
Omklassificeringar 0 -5 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 196 935 177 676 
   

Utgående  redovisat värde 196 935 177 676 
 

Skattemässigt underskottsavdrag uppgår till (kr) 
12 754 974 (6 746 934) 

  

 2022-12-31 2021-12-31 
Uppskjuten skattefordran 760 907 760 907 
Årets avsättningar 210 891 0 
Belopp vid årets utgång 971 798 760 907 

 

 

 2022-12-31 2021-12-31 
Förutbetalda hyreskostnader 215 753 197 383 
Förutbetalda övriga kostnader 598 240 401 089 
Upplupna övriga intäkter 2 123 082 1 833 379 
 2 937 075 2 431 851 

 

 2022-12-31 2021-12-31 

Avsättning för Medmera poängskuld   
Belopp vid årets utgång 1 837 328 1 981 018 
 1 837 328 1 981 018 

 

 2022-12-31 2021-12-31 
Skulder till kreditinstitut som förfaller från ett till fem år 2 400 000 2 400 000 
Skulder till kreditinstitut som förfaller senare än fem år 11 000 000 11 600 000 
Medlemsinlåning 1 110 169 1 143 539 
 14 510 169 15 143 539 

 

 



 

 

 2022-12-31 2021-12-31 
Kortfristig del av långfristig skuld 600 000 600 000 
 600 000 600 000 

 

 2022-12-31 2021-12-31 
Upplupna löner 2 028 627 1 778 391 
Upplupna semesterlöner 4 123 754 4 063 497 
Upplupna sociala avgifter 2 721 924 2 585 455 
Övriga poster 2 149 759 1 921 080 
 11 024 064 10 348 423 

 

 

 2022-12-31 2021-12-31 
Avskrivningar 6 623 283 5 203 373 
Avsättning MedMera poängskuld -143 689 -169 430 
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 7 469 
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 210 890 0 
 6 690 484 5 041 412 

 
 

 2022-12-31 2021-12-31 
Likvida medel   
Kassamedel 514 486 338 644 
Banktillgodohavanden 9 149 005 24 474 688 
 9 663 491 24 813 332 

 

 2022-12-31 2021-12-31 
Fastighetsinteckning 40 180 000 40 180 000 
 40 180 000 40 180 000 

 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet 
 

 2022-12-31 2021-12-31 
Eventualförpliktelser 199 558 196 112 
 199 558 196 112 

 
 

 



 

 

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats 
av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: 
 
Cecilia Bergkvist, C. Bergkvist Redovisningsbyrå AB 
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