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4 Inledning

Coop Norrbotten  
i korthet

Omsättning
Omsättningen uppgick till 2 658 Mkr,  
en ökning med 2,1% jämfört med  
föregående år.

Årets resultat
Föreningens resultat efter finansiella 
poster 55,5 Mkr.

Antal medlemmar
Föreningen ägs av 137 615 medlemmar.

Antal förtroendevalda
81 personer var förtroendevalda i Coop 
Norrbotten under 2018.
• 9 styrelseledamöter.
• 60 ägarombud.
• 17 valberedare, varav fem till styrelsen.

Personal
Antal tillsvidareanställda 2018 var 708, 
antal visstidsanställda var 429.  
Av dessa tillsvidareanställda var 
78% kvinnor och 22% män. 
Av visstidsanställda var 67% kvinnor 
och 33% män.

Personalomsättningen uppgick under 
året till 9,73%.
Sjukfrånvaron var under året 6,45%.
Sjukfrånvaron under 2017 var 6,99%.

Ledning
Av styelsens ledamöter var 44% kvinnor 
och 56% män. 
Av ledningsgruppen var 13% kvinnor och 
87% män

25 år i Coop Norrbotten
Ulla Lindvall, Stora Coop Kalix 
Patrik Kattilavaara, Stora Coop Kalix
Linus Nordström, Bolist Kalix
Jeanette Kalrlsson, Stora Coop Boden

Arjeplogs kommun
Coop Arjeplog

Arvidsjaurs kommun
Coop Arvidsjaur

Bodens kommun
Stora Coop Boden
Coop Sveafältet
Coop Harads

Gällivare kommun
Stora Coop Gällivare med Bolist
Coop Gällivare Centrum
Coop Malmberget
Coop Gällivare Luleåvägen

Haparanda kommun
Coop Haparanda

Jokkmokks kommun
Coop Jokkmokk
Coop Vuollerim 

Kalix kommun
Stora Coop Kalix med Bolist
Coop Nära Morjärv (stängd aug) 
Coop Sangis

Kiruna kommun
Stora Coop Kiruna med Bolist
Coop Föraregatan
Coop Katterjåkk
Coop Lappgatan
Coop Trädgårdsgatan
Coop Jukkasjärvi
Coop Svappavaara
Coop Vittangi
 
Luleå kommun
Stora Coop Storheden med restaurang 
och Bolist
Stora Coop Örnäset
Coop Bergnäset
Coop Björkskatan
Coop Mjölkudden
Coop Loet
Coop Råneå

Pajala kommun
Coop Pajala

Piteå kommun
Stora Coop Piteå
Coop Munksund
Coop Rosvik
Coop Öjebyn

Älvsbyns kommun
Coop Älvsbyn

Överkalix kommun
Coop Överkalix

Övertorneå kommun
Coop Övertorneå

Norrbotten
Coop.se online i Boden & Luleå

BUTIKER

LÄNGE LEVE BLÅST & REGN!
Coop Norrbottens butiker drivs med 
el från vind och vatten. Elen kommer 
endast från förnybara källor.



53



6 Hänt under året

Hänt 2018

60

2 658 
6,8%

NÄRMARE HÄLFTEN
AV COOP NORRBOTTENS
FÄRSKVARUFÖRSÄLJNING
KOMMER FRÅN 
LOKALA PRODUCENTER.

NYA BUTIKSFORMAT

EGNA VARUMÄRKEN

ANTAL LOKALA 
LEVERANTÖRER

OMSÄTTNING 2018

Omställningen till de nya butiksformaten 
Stora Coop och Coop är klar. Följande butiker 
har ställts om under 2018: 
• Coop Arjeplog
• Coop Björkskatan
• Coop Gällivare Centrum
• Coop Gällivare Luleåvägen
• Coop Haparanda
• Coop Harads
• Coop Jukkasjärvi
• Coop Katterjåkk
• Coop Loet
• Coop Råneå
• Coop Sangis
• Coop Svappavaara
• Coop Sveafältet
• Coop Vittangi
• Coop Vuollerim
• Coop Älvsbyn
• Stora Coop Piteå

16,8%

miljoner SEK

”Våra butiker är en viktig 
del av människors vardag. 
Coop Norrbotten ska 
finnas där våra medlem-
mar finns; i butiker, i 
samhälet, på nätet. 

Tyck om oss – vi lyssnar!
Tillsammans blir vi 
bättre.” 

KUNDLÖFTE:
PRISVÄRD 
HÅLLBAR  

MATGLÄDJE

137 615 
MEDLEMMAR

ANDEL 
EKOLOGISKT

EKO

Över hälften av länets befolkning är medlem-
mar i Coop Norrbotten. Den åldersgrupp som 
har starkast medlemstillväxt är 20-29 år.

COOP NORRBOTTENS MEDLEMMAR FICK TILLBAKA 

49 MILJONER KRONOR

I Coop Norrbottens butiker användes  
3,1 miljarder poäng till ett värde av

• 31 miljoner kronor i värdecheckar
• 13 miljoner i tisdagsrabatter
• 5 miljoner hos Coops partners

Utöver det tog norrbottningarna ut erbjudan-
den samt nyttjade värdet av alla medlems-
priser.

MEDLEMS-
PROGRAMMET

st

För oss inkluderar det hållbara sortimentet 
varor som har en grundläggande kvalitet 
och smak, samt en eller flera märkningar 
avseende exempelvis ekologi, miljö, hälsa 
eller rättvis handel. 
Varumärket Coop står för hög kvalitet till 
ett riktigt bra pris, Änglamark är Sveriges 
största ekologiska och miljömärkta egna 
varumärke och Coop X-tra är bra varor för 
en riktigt god vardag. 
Dessa varor ges stort utrymme hos Coop, 
och vi arbetar ständigt för att förbättra 
utbudet.
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Änglamark lanserades 1991 på initiativ av Coops medlemmar utifrån ett önskemål om ett 
större och bättre utbud av ekologiska produkter.  Nu gör vi det ännu enklare att hitta med ett 
nytt, enhetligt utseende på förpackningarna. 
Under hösten 2018 lanserades nya Änglamark i alla Coops butiker med nytt utseende på 
produkterna och en ny Änglamarksbutik på coop.se. I satsningen ingår också ett rejält utökat 
sortiment, produktinnovationer och förbättrade märkningar. 

”Coop Norrbotten 
har verksamhet i 
alla Norrbottens 
kommuner och är 
länets 5:e största 
privata arbetsgivare” 

41 963 
GILLARE

120 år i medlemmarnas tjänst

UPPDATERING AV 
COOP-APPEN
Under hösten uppdaterades Coop-
appen med en rad nya funktioner. 
Bl.a. en funktion för att handla online.

NOGA UTVALT - KLOKT BORTVALT

Coop har tagit ett samhällsansvar sedan 
kooperationen grundades 1899 i samverkan 
med våra medlemmar. Coop ska vara ledande 
inom hållbarhet och våga vara obekväma och 
står på kundernas sida för att fortsätta vara 
det företag som sätter agendan i matsverige, 
som den goda kraften.

DEN GODA KRAFTEN  
I MAT-SVERIGE

KRAV-MÄRKTA BUTIKER 

100%
ANDEL MEDLEMSKÖP 
AV ALLA KÖP

75%

100% AV BUTIKERNA 
PÅ FACEBOOK

EL FRÅN FÖRNYBARA 
KÄLLOR

100%
Coop Norrbottens butiker drivs med el 
från vind och vatten
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Vd har ordet
Det ska vara lönsamt att vara medlem i Coop Norrbotten

Miljonregn till medlemmarna i Coop 
Norrbotten: 49 miljoner kronor
• Värdecheckar från medlemsprogram-

met:  31 miljoner kronor
• Tisdagsrabatt till medlemmar:  

13 miljoner kronor. 
• Samarbetspartners i medlemspro-

grammet: 5 miljoner kronor

Allt visar att du som medlem utöver 
inflytande på vår verksamhet även har 
attraktiva priser och rabatter som med-
lemsförmån i Coop Norrbotten. 

Hållbarhet
Under året har resan med att uppdatera 
vårt butiksnät fortsatt med stor kraft. 
Vi skapar moderna butiker med mat-
glädje i fokus. Hållbarhet, som är ett av 
våra ledord, har ett starkt fotavtryck i 
våra nyrenoverade butiker.

Energieffektivisering står högt upp 
på agendan. Vi arbetar aktivt med att 
sänka vår energiförbrukning. Under 
2018 sänkte vi den totala energiförbruk-
ningen med 3% och i enskilda butiker så 
mycket som upp till 40%.

Nya butiker
Just nu bygger vi två nya butiker. En 
vid Acusticum i Piteå och en på Varvet 
i Luleå. Två moderna Coopbutiker med 
matglädje i fokus som kommer skapa 
mycket medlemsnytta i attraktiva lägen. 

Premiär för nyetableringarna blir under 
hösten 2019. Butikerna förses med 
senaste teknik, bl.a. solceller på butiken 
i Piteå. Målsättningen är att bygga så 
miljövänliga butiker det går med dagens 
teknik.  

Försäljning & resultat
Coop Norrbotten redovisar en försälj-
ningsökning och ett starkt resultat för 
2018. Den starka utvecklingen i fören-
ingen möjliggör fortsatta satsningar för 
att skapa Norrbottens bästa butiker. 
I butikerna kan vi erbjuda våra ägare och 
kunder hållbar, prisvärd matglädje. 

Coop Norrbotten redovisar ett resultat 
efter finansnetto på 55,5 mkr. 

Framtiden
Vår stora möjlighet och utmaning är att 
förädla vårt arbetssätt och att utbilda 
vår personal inför den framtid som står 
framför dörren. Utvecklingen i daglig-
varuhandeln går allt snabbare. E-handel 
i olika former utvecklas i allt snabbare 
takt. Butiksstrukturen förändras. Det 
blir allt viktigare att utveckla dagligvaru-
handeln till en positiv upplevelse där 
den fysiska butiken och online tillsam-
mans verkar för att optimera kundens 
upplevelse och tillgodose de behov 
kunden har.
Coop Norrbotten skall erbjuda våra 
kunder allt från färdiga måltidslösningar 
i moderna butiker med matglädje,  
attraktiva priser och ett kundmöte i 
världsklass, till rationella onlinelösning-
ar.  Varje dag har vi våra medlemmar och 
kunder i fokus med branschens bästa 
kundmöte!

Välkommen till din Coopbutik!
Peter Fjällborg
Vd

Föreningsstämma genomförs  
varje år
Ägarombuden representerar ägarna, det 
vill säga medlemmarna på förenings-
stämman som är föreningens högsta 
beslutande organ. 

Föreningsstämmans valda ombud  
kallas till föreningsstämma.  
 

FÖRENINGSSTÄMMA

Vd 
Peter Fjällborg

Clarion Hotel Sense
Skeppsbrogatan 34 
972 32 Luleå

den 13 april 2019 kl 13.00. 

Personlig kallelse med stämmo- 
handlingar utsänds till respektive 
ombud.

Föreningsstämma
2019:
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Omfattande investeringar 
Under året har vi genomfört omfattande 
investeringar för att ytterligare upprusta 
Coop Norrbottens butiksnät. 
De nya formaten Stora Coop och Coop är 
nu utrullade på alla enheter. 
Personalen genomgår program för att 
fortsatt öka service och bemötande. 
Under 2019 pågår bl.a. en ordentlig 
ansiktslyftning av Stora Coop Storheden 
och två nya butiksetableringar till-
kommer i höst, i Piteå och i Luleå . Hela 
butiksnätet genomgår en upprustning 
för att ytterligare trimma driftsarbetet 
och stärka kundupplevelsen.

Digital kommunikation
Den kommunikativa bilden förändras 
i snabb takt. Allt mer digitaliseras och 
kundernas köpvanor styr utbuden i allt 
större utsträckning. 
Detta speglar sig tydligt i Coops med-
lemsprogram.  Kundens beteende styr 
kommunikationen, inte kalendern eller 
önskemål från leverantörer.

Näthandeln ökar kraftigt
Näthandeln i Sverige ökade under 2018. 
Varannan svensk planerar att handla 
mat på nätet någon gång under det när-
maste året. Coop Norrbottens näthandel 
växer så att det knakar.
Under 2018 har förberedelser för att 
utveckla Coop Norrbottens e-handel 
satt igång.  Nu under 2019 fortsätter vi 
med kraftfulla satsningar. Dels utökar vi 
utkörningsområden till fler kommuner 
men vi implementerar även möjligheten 
att beställa på nätet för att sedan hämta 
på ett smidigt sätt . 

Bygghandeln utvecklas
Coop Norrbottens bygghandel, Bolist 
har genomgått en omställningsfas mot 
tydligare kedjedrift. Detta för att ratio-
nalisera arbetet och kunna ge mer tid till 
kunder och medlemmar.

Konkurrens
Konkurrensen ökar i Norrbotten, fler 
butiker tillkommer och näthandeln 
expanderar. 

Styrelsen och styrelsens ordförande

Jesper Josbrant, ordförande
Per-Erik Baas, 1:e vice ordförande
Björn Lagerkvist, 2:e vice ordförande
Carina Sammeli
Kent Bodlund
Annika Fredriksson
Kristina Jonsson
Maria Olsson
Kjell Degerman
Mattias Gustafsson, facklig repr.
Barbro Karlsson, facklig repr. ers.
Yvonne Berg, personal repr.
Lisbeth Utterstöm, personal repr. ers.
Peter Fjällborg, Vd
Mats Olausson, sekreterare”Varannan 

svensk planerar 
att handla mat 
på nätet någon 
gång under det 
närmaste året” 

Styrelsens ordförande 
Jesper Josbrant

STYRELSE

Hur kan digitaliseringen hjälpa handeln att utvecklas?

Coop står på medlemmens sida
När en kund frågar ”vem står på min 
sida” ska svaret vara enkelt; det företag 
som ägs av kunderna. 
Eftersom vi inte drivs av kortsiktiga 
finansiella intressen kan vi fatta beslut 
som lägger grunden för långsiktig håll-
barhet.

Demokratisk organisation
Alla medlemmar inbjuds till medlems-
dag, en vanligtvis i början av året och en 
på hösten. 
Medlemsdagarna genomförs i varje 
butik. 
Medlemmarna får möjlighet att ta upp 
de frågor de har om butiken. 
Årets första medlemsdag gick av stapeln 
i januari 2018 när vi gick till val för att 
välja de personer som vill företräda 
medlemmarna/ägarna i olika samman-
hang. Ägarombuden är valda av med-
lemmarna att vara deras språkrör och 
ombud. 
Mandatperioden för ett ägarombud är 
på två år. Nästa medlemsdag med val 
sker i januari 2020.

Vi ser fram mot ett nytt spännande verk-
samhetsår och hälsar alla kunder och 
medlemmar varmt välkomna!

Jeper Josbrant
Ordförande

Vi har stark ekonomi och står väl rustade 
och fortsätter att rusta för att uppfylla 
vårt kundlöfte om prisvärd, hållbar 
matglädje. 
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Ägarombuden är länken mellan 
medlemmarna och butiken
Ett ägarombud är en person som vill engagera sig i sin butik och bidra till att 
den blir bättre. Ett ägarombud representerar medlemmarna, i en grupp med 
ägarombud finns därför mångfald.

Över 3 miljoner människor är medlemmar i någon av 
landets konsumentföreningar.
Coop har en lång tradition av att agera i konsumentens intressen
Vi har brutit upp monopol, varit först bl.a. med att öppet innehållsdeklarera och datum-
märka varor.
Dessutom har Coop varit en viktig aktör för hållbar utveckling inom dagligvaruhandeln.

Coop Norrbotten är ett medlemsägt företag som verkar för norrbottningar, ägs av norrbott-
ningar och vars vinst går tillbaka till medlemmarna bl.a. genom satsningar i länets butiker 
och ett starkt unikt medlemsprogram
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ARJEPLOGS KOMMUN

Coop Arjeplog
Ann-Kristin Jakobsson 

ARVIDSJAURS KOMMUN

Coop Arvidsjaur
Ann-Kristin Lindqvist, Ersättare: Emil 
Nyman
Valberedning: Rolf Lundmark

BODENS KOMMUN

Stora Coop Boden
Jakob Lindvall, Robert Andersson 
Ersättare: Harry Hannu 
Coop Sveafältet
Lars-Gunnar Häggström
Coop Harads
Irma Gran, Ersättare: Monica Falegren
Valberedning: Bo Gillberg

GÄLLIVARE KOMMUN

Stora Coop Gällivare
Anna Pugacova, Lars-Erik Sandvärn
Coop Gällivare Luleåvägen
Jeanette Lehrman
Coop Gällivare Centrum
Lisbeth Nilsson Nirlén, Ersättare: Roland 
Nirlén
Coop Malmberget
Vakant
Valberedning: Jan-Erik Apelqvist Laila 
Furskog

HAPARANDA KOMMUN

Coop Haparanda
Ann-Kristin Myllymäki, Agneta Franzen
Valberedning: Uno Näsström, Inga-Lisa 
Johannessen

JOKKMOKKS KOMMUN

Coop Jokkmokk
Inger Sandström, Ersättare: Wivi-Anne 
Mulk
Coop Vuollerim
Kristin Amundsson

KALIX KOMMUN

Stora Coop Kalix
Anton Wallin, Laila Sundström, Ersättare: 
Inge Andersson
Coop Sangis
Erling Lundh
Coop Nära Morjärv
Elna Larsson 
Valberedning: Bertil Pääjärvi, Siv Norrbin, 
Henrik Isaksson

KIRUNA KOMMUN

Stora Coop Kiruna
Lotta Eriksson, Ashkan Ekhtiari, Ersättare: 
Eva-Maria Nilimaa
Coop Lappgatan
Christer Strömhult
Coop Trädgårdsgatan
Monica Sirén
Coop Föraregatan
Elisabeth Fors, Ersättare: Harry Pohjanen
Coop Jukkasjärvi
Ann-Christin Isaksson 
Coop Svappavaara
Sture Ringholt
Coop Vittangi
Yana Mangi
Coop Katterjåkk
Vakant
Valberedning: Elisabeth Persson Holmdén

LULEÅ KOMMUN

Stora Coop Storheden
Gunnel Mörtlund, Mikael Nyström, 
Ersättare: Ingegerd Olofsson
Stora Coop Örnäset
Gun Åberg, Leif Wikman, Ersättare: 
Sulejman Bajric

Coop Loet
Anna Åkerström, Ersättare: Arne Larsson
Coop Mjölkudden
Karin Åberg, Ersättare: Barbro Larsson

Coop Björkskatan
Robert Landström, Ersättare: Daniel 
Magnusson
Coop Bergnäset
Patrik Haraldsson, Ersättare: Jeanette 
Näsman
Coop Råneå
Erik Nilsson
Valberedning: Georg Strömbäck, Mustafa 
Tokalic, Kurt Vannebäck 

PAJALA KOMMUN

Coop Pajala
Birger Skarpsvärd
Valberedning: Sören Niva, Birgitta Higberg

PITEÅ KOMMUN

Stora Coop Piteå
Massoud Sari-Aslani, Elisabeth Vidman, 
Ersättare: Mikael Sundkvist
Coop Munksund
Monika Lundkvist, Ersättare: Norma 
Persson
Coop Öjebyn
Roger Stenberg
Coop Rosvik
Marianne Muschow

ÄLVSBYNS KOMMUN

Coop Älvsbyn
Jan-Erik Lindmark, Rutget Ersättare: Per-
Lennart Larsson
Valberedning: Grethel Olsson

ÖVERKALIX KOMMUN

Coop Överkalix
Karin Kvist

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Coop Övetorneå
Kerstin Vanhaniemi
Valberedning: Tage Töyrä

Ägarombud 2018
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Coop har identifierat tre starka trender som påverkar vår omvärld och därmed även daglig-
varubranschen. Genom att förstå trenderna och dess drivkrafter kan vi på Coop snabbare 
och med större precision utveckla vår verksamhet och ta tillvara de drivkrafter som skapar 
en långsiktig och hållbar tillväxt.

Trender i  
Coops omvärld

Marknad och trender
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Intresset för mer hållbara livsmedel har 
vuxit under flera år. Sommarens torka 
liksom andra naturkatastrofer i världen 
har satt ytterligare fokus på klimatdiskus-
sionen. 

Mat blir en identidetsfråga för allt fler 
människor och vi ser ett kraftigt ökat 
intresse för vad maten innehåller och hur 
den produceras. Även om försäljningstill-
växten på ekologiskt stannade av under 
2018 så tar kundernas intresse andra 
vägar, till exempel finns ett ökat intresse 
bland konsumenterna för lokalproducerat 
och en önskan att gynna svenska bönder. 
Konsumenternas ökade medvetenhet om 
matens påverkan på den egna hälsan och 
på vår omvärld driver också på försäljning-
en av bland annat vegetariska livsmedel.

Idag slängs cirka en tredjedel av all mat 
och dryck som produceras enligt Natur-
vårdsverket, det handlar om drygt 500 000 
ton mat om året i Sverige. Lösningar för 
att minska matsvinnet i hela kedjan från 
producent till konsument efterfrågas i allt 
högre grad. I princip alla dagligvarukedjor 
ser idag hållbarhet som en profilfråga.

HÅLLBARHET
Inköp av mat online fortsätter att växa 
kraftigt, 2018 ökade e-handeln för livs-
medel med 27 procent. Alla de stora ked-
jorna har nu en välfungerande e-handel, 
men med stora utmaningar lönsamhets-
mässigt. Utmaningen beror delvis på höga 
transportkostnader och fortsatt stora 
investeringar för att ta marknads-
andelar. Tillväxten har tidigare främst 
skett i storstäderna, men under de se-
naste åren har den ökat över hela landet. 
Digitaliseringen innebär också en ökad 
transparens och öppnar upp för nya aktö-
rer och affärsmodeller. Konsumenterna 
blir alltmer digitala och tekniken driver 
utvecklingen. Här får smarta telefoner en 
allt viktigare roll framöver, både för nät-
handel, röststyrning, som betalningskanal 
och med personligt utformade erbjudan-
den när kunden rör sig i butik.

DIGTALISERING MATGLÄDJE1 2 3

Coop når nu drygt 60 procent av Sveri-
ges konsumenter med hemleveranser. 
Vi breddar onlinehandeln, ansluter flera 
butiker och adderar ny funktionalitet och 
kapacitet. Under året lanserade Coop 
en ny version av appen, där man numera 
även kan handla. För Coop handlar digi-
taliseringen inte bara om onlinehandel 
utan också om att förenkla vardagen för 
våra kunder med till exempel självscan-
ning i butik, kortlösa medlemsprogram 
och upphämtning av färdiga matkassar 
i butik, för att nämna några saker. Med 
förbättrade interna processer ökar vi 
kontinuerligt kvaliteten och  
effektiviteten i hela vår verksamhet.

Coop arbetar med att hålla ett relevant 
och attraktivt hållbart sortiment och våra 
egna produkter har ofta en mer långt-
gående ursprungsmärkning än vad lagen 
kräver. Under året relanserades vårt eget 
varumärke Änglamark i nya förpackningar 
där vi även använder återvunnen plast i 
våra tvätt- och städartiklar. 
i Coops omställda butiker möts kunden 
numera av frukt och grönt direkt vid entrén.  
Vi samlar det färska vegetariska  
sortimentet på en plats i butiken och 
erbjuder fler hackade och färdigstrimlade 
produkter för att underlätta fler hälso-
samma måltider. 
Coop arbetar också aktivt med att öka 
antalet ”Från Sverige”-märkta varor i vårt 
sortiment. I butikerna minskar vi mat-
svinnet genom rutiner för prissänkning 
av varor som närmar sig bäst före-datum, 
och på flera håll i landet skänker vi mat 
som inte går att sälja. Coop har också 
hålbarhetsmärkt samtliga fiskdiskar för att 
förenkla för kunderna att göra ansvarsfulla 
val när de köper färsk fisk. 

Vi äter på nya sätt. En ökad urban lev-
nadsstil innebär bland annat att äta på 
språng, med frukost på väg till jobbet, fika 
på stan och färdig hämtmat att ta med 
hem på kvällen. I dagligvaruhandeln yttrar 
sig trenden i en växande efterfrågan på 
färdiga eller lättlagade måltidslösningar. 
Samtidigt fortsätter matintresset att öka 
och man vill också laga mat från grunden 
på hållbara råvaror. Tv-tablån innehåller 
matlagningsprogram varje dag och recept-
filmer samt livesändning av matlagning på 
sociala medier ökar stadigt. Konkurrensen 
blir hårdare, inte bara från de traditionella 
aktörerna utan även från helt nya håll. En 
viktig del av matglädjen handlar förstås 
också om hur roligt det kan vara att äta 
tillsammans med familj och vänner.

Coop erbjuder ett alternativ till take-
away från restauranger, med kompletta 
måltidslösningar och välbalanserad 
färdigmat till ett ofta lägre pris. Vi vill göra 
det ännu enklare att hitta mat som är lätt 
och snabb att laga med ökad tillgänglighet 
genom digitala kanaler. I onlinebutiken 
finns mängder av alternativ för en flexibel 
livsstil. Vi har kompletta middagskassar 
och i vår stora databas finns över 
6 000 köpbara recept. Där erbjuder vi 
också färdiglagade måltider som sushi och 
sallader. I butikerna samlar vi ingredien-
ser till specifika recept på en gemensam 
plats och samtliga medarbetare genomgår 
träning kring goda kundmöten som bland 
annat ska inspirera till matglädje.

SÅ GÖR COOP SÅ GÖR COOP SÅ GÖR COOP

Marknad och trender
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TOTAL FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING DAGLIGVARUMARKNADEN, %

l Löpande
l Fasta priser kalenderkorrigerat

Källa: HUI Research & SCB. Detaljhandelsindex.

VÅR BRANSCH
FÖRÄNDRAS.
Stora förändringar väntar i en traditionell bransch där trender 
går mot både ökad priskänslighet och ett växande intresse för 
hållbart producerad mat av god kvalitet.

Den totala försäljningen inom dagligva-
ruhandeln ökade under 2018 med 3,0 
procent jämfört med året innan mätt i 
löpande priser. Den svenska dagligvaru-
handeln är relativt okänslig för kon-
juntursvängningar med en tillväxt som 
främst drivs av befolkningsökning och en 
stadig trend med allt fler sysselsatta. 

Dagligvarukedjorna pressas av ökande 
kostnader, bland annat på grund av stora 
investeringar i digitalisering och den fort-
satt svaga kronan. Utvecklingen slår mot 
marginalerna hos samtliga aktörer och 
affärsklimatet väntas bli fortsatt tufft 
även under nästa år. Skillnaderna mellan 
dagligvarumarknadens stora aktörer blir 
allt mindre vad gäller både prisnivåer och 
sortiment, men även i profilering mot till 
exempel hälsa och hållbarhet. 

Stora förändringar väntar
Den traditionella dagligvaruhandeln 
har varit en relativt stabil bransch de 
senaste åren, men kommer sannolikt 
att genomgå större förändringar de 
närmaste åren. Nya konsumtionsmöns-
ter, förändrad demografi, ny teknik 

och framför allt digitalisering med ökad 
onlinehandel är exempel på faktorer som 
påverkar dagligvaruhandelns förut-
sättningar. Digitaliseringen har öppnat 
för stora strukturella förändringar där 
nya ägandeskap och partnerskap över 
branschgränserna utvecklas och frodas. 
Vi ser en utveckling där dagligvaruhan-
deln vill erbjuda fler produkter och tjäns-
ter för att lösa kundernas vardagsbestyr, 
såsom apotek, skönhetsprodukter och 
hemleveranser.

Nya aktörer på livsmedelsmarknaden
Nya aktörer utmanar de etablerade dag-
ligvarukedjorna. Lågpriskedjor och rena 
e-handelsföretag etableras och växer, 
liksom små specialiserade butiker, torg-
handel och gårdsbutiker. Restaurang- 
marknaden ökade med 2,6 procent under 
de tre första kvartalen 2018 och tar 
fortsatt marknadsandelar av livsmed-
elsbranschen. Det ställer höga krav på 
dagligvaruhandeln men innebär också 
möjligheter när det gäller att möta ett för-
ändrat kundbeteende, genom till exempel 
ett utökat sortiment inom färdigmat. 

Dagligvaruhandeln har också en fördel 
genom sin transparens kring råvaruur-
sprung och produktionsteknik, något som 
restaurangbranschen i stor utsträckning 
saknar. 

Eko och vego är numera vardagsmat
De svenska konsumenternas önskemål 
om kvalitet och information angående 
ursprung driver utvecklingen mot en mer 
hållbar bransch. Under många år har vi 
sett en tillväxt inom ekologiskt, rättvise- 
märkt och miljömärkt, även om den 
tydligt avstannat under 2018. För hälsans 
skull vill många undvika socker, gluten 
och laktos. Den vegetariska trenden 
fortsätter att vara stark. Som ett exempel 
visar Matometerns* Vego-index att hela 
34,6 procent av måltiderna i storstads-
regionerna var lakto-ovo vegetariska i 
november. Egna varumärken (EVM) är ett 
viktigt sätt för likriktade dagligvarukedjor 
att differentiera sig från varandra, och här 
är den vegetariska trenden stor. De stora 
kedjorna lanserar produkter som färdiga 
vegorätter och vegetariska proteiner inom 
ramen för sina egna varumärken.

Prispress 
En stor etablering inom lågprishandeln 
har pågått under en längre tid och flera av 
lågpriskedjorna växer kraftigt. Intresset 
för lågpris ökar och det är fortfarande 
viktigt att fynda för konsumenterna. 
En eventuell avmattning i konjunkturen 
kan komma att innebära att priset på 
livsmedel kommer att få ännu större 
betydelse. En lågkonjunktur kommer 
dock i första hand sannolikt slå mot 
restaurangbranschen och snarare gynna 
livsmedelshandeln som helhet. 

*Coops Matometer är Sveriges största undersök-
ning om vad människor i Sverige äter varje dag. 
Undersökningen görs av Demoskop och upp-
dateras varje vecka med information om vad en 
representativ grupp i åldern 16-75 äter, när de äter 
och vem som äter.
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POTATIS- OCH 
LINSBULLAR
4 PORTIONER
  800 g mjölig potatis

  2 ägg
 290 g kokta röda linser, i 
 förpackning, bruttovikt

 0.5 dl vetemjöl
 1 tsk salt

  2 dl mandelmjöl
  smör, till stekning

TILL SERVERING
 225 g frysta lingon

   1 dl strösocker
   50 g smör

  = finns i Coops ekologiska
  sortiment

Näthandeln blir allt viktigare
Enligt Svensk Digital Handel har var 
tredje person handlat mat online. Till-
växten är starkast för lösplockad mat 
där kunden själv plockar ihop sin kasse, 
ett tecken på kundernas ökade mognad 
och trygghet i den nya tekniken. Just nu 
pågår en snabb teknisk utveckling där 
vi styr allt fler av våra vardagsuppgifter 
med rösten. I den senaste versionen av 
Coops app finns till exempel en röst-
styrd inköpslista som kan delas med 
andra i familjen. 

Online kunden skiljer sig delvis från 
kunden i den fysiska butiken. Man 
handlar mer storförpackningar och 
tunga varor samtidigt som man köper 
mindre impulsprodukter. Kunden online 
är betydligt mer ekologisk än i butik, i 
genomsnitt var femte vara i varukorgen 
var ekologisk. Starka relationer med 
en kund i en kanal borgar för att det är 
lättare att introducera dem i en annan 
av kedjans kanaler. Den typiska online-
kunden blir oftare en trogen kund även 
i den fysiska butiken hos samma kedja, 
något som visar på vikten av att ha hög 
service både digitalt och fysiskt.

Digitaliseringen möjliggör lösningar
Genom digitaliseringen fortsätter 
också kundupplevelsen att utvecklas. 
När varje transaktion registreras kan 
kundens nästa beställning förutses 
och föreslås baserat på digital analys 
av tidigare beteende. Ökad automati-
sering i lagerhantering och effektivare 
transporter är områden som branschen 
tittar på. Hemleverans är en stor del 
av kundupplevelsen vid näthandel, och 
konsumenterna ställer allt högre krav 
på snabba och korrekta leveranser. 
Här kommer det helt säkert ske en stor 
utveckling framöver. 

Den ökade konkurrensen inom 
livsmedelsbranschen har inneburit 
ett större utbud och prisnivåerna har 
varit på samma nivå under flera år. 
Teknikutvecklingen möjliggör ännu mer 
effektiva, flexibla och kundanpassade 
lösningar som leverans samma dag, till 
bilen eller direkt in i kylskåpet, Omni- 
kanal-lösningar erbjuder en större 
helhetsupplevelse och ökad valfrihet för 
kunderna. Den stora vinnaren på den 
svenska livsmedelsmarknaden är utan 
tvekan konsumenten.

34,6%
av måltiderna i storstads-
regionerna var lakto-ovo 
vegetariska i november.
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FRÅN JORD
TILL BORD.
Coop ska erbjuda konsumenterna prisvärda varor, ett hållbart attraktivt sortiment och tydliga 
butiksformat som utstrålar matglädje. På de kommande sidorna kan du läsa om hur vi arbetar 
för att vara den goda kraften i alla steg i vår värdekedja.
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Våra leverantörer. Oavsett var maten som Coop säljer kommer ifrån jobbar vi 
för att den ska produceras med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi ställer krav 
på hur våra leverantörer ska arbeta med livsmedelssäkerhet, produktion, odling 
och djurvälfärd. Varorna vi säljer ska både smaka gott och vara producerade 
under goda förhållanden.

Logistik. Coop arbetar hårt för att minska miljöpåverkan från våra transpor-
ter. Vi gör det både genom val av fordon och drivmedel, men också genom att 
samköra och planlägga våra rutter optimalt. I tio år har en tredjedel av våra 
transporter gått med vårt eget Coop-tåg. Vi är också det första företaget som 
kör livsmedel med Volvos nya el-lastbil.

Butiken. Vi driver våra butiker under två olika format – Coop och Stora Coop, 
för att göra det enkelt att planera var man ska handla till vardag och helg. Alla 
våra butiker är KRAV-märkta och våra manuella fiskdiskar är certifierade enligt 
kraven från MSC och ASC.

Online. Redan för 10 år sedan började Coop sälja mat online, men de senaste 
åren har utvecklingen exploderat och tillväxten är hög. Vi jobbar för att det ska 
gå snabbt och vara enkelt att handla på online, samtidigt som sortimentet ska 
vara stort och upplevelsen inspirerande. Våra varor ska dessutom alltid vara 
billiga och oftast billigast.

Hemma. Vad ska vi äta till middag? En av vardagens vanligaste frågor, men 
som blir allt svårare att svara på. Maten vi ställer fram på bordet ska vara god, 
näringsrik och producerad på ett sätt som är bra för planeten. Vårt jobb på Coop 
är att göra det enklare att svara på frågan, genom inspiration, recept och butiker 
där det är enkelt att välja rätt för dig och din familj.

Våra varor. Grunden i vårt sortiment bygger på vårt kundlöfte prisvärd, hållbar 
matglädje, vilket avspeglas i våra butikshyllor. Vi erbjuder allt från de populäras-
te varumärkena till lokalt mathantverk. Våra egna varumärken står för bra varor 
till ett bra pris. Änglamark, som relanserades under 2018, kommer fortsätta 
driva utvecklingen inom ekologiska och miljömärkta varor.
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För att underlätta för våra kunder att göra mer hållbara och hälsosamma 
val har vi flera olika tredjepartsmärkningar på våra varor. 

MÄRKNINGAR

Fairtrade verkar för rättvis handel. 
Organisationen arbetar för bättre 
arbetsvillkor och mer betalt till od-

lare samt för att ge odlare och anställda 
möjlighet att själva skapa sig en trygg och 
hållbar tillvaro.

Från Sverige är en frivillig ur-
sprungsmärkning för livsmedel. 

Kraven för att kunna använda märk-
ningen är enkel: all odling, uppfödning, 
förädling och packning ska ha skett i 
Sverige. I varor som innehåller anima-
liska råvaror som kött, mjölk och ägg ska 
det alltid vara 100 procent svenskt och 
i sammansatta produkter ska minst 75 
procent vara av svenskt ursprung. 

HÄLSA

MILJÖ

KRAV är Sveriges mest kända 
miljömärkning för mat, byggd på 

ekologisk grund med särskilt höga krav 
på djurvälfärd, hälsa, socialt ansvar och 
klimatpåverkan. KRAV arbetar inom hela 
kedjan, från jord till bord. 

EU-ekologiskt är EU:s märkning 
för ekologiska livsmedel. Märk-

ningen är en garanti för att varorna är 
producerade helt i linje med EU:s förord-
ning för ekologisk produktion.

ASC är en certifiering för an-
svarsfullt odlade sjömat (fisk- 

och skaldjursprodukter.) Märkningen 
syftar till att säkerställa bland annat re-
gelefterlevnad, bevarande av livsmiljöer, 
biologisk mångfald och vattenresurser, 
användning av foder med mera.

Svanen är en nordisk officiell 
miljömärkning som tar hänsyn 
till produktens miljöbelastning 

under hela dess livscykel. Kraven gäller 
energi- och vattenförbrukning, luft-
förorening, avfallsproduktion, hållbart 
skogsbruk samt buller- och markförore-
ningar. Krav ställs på produktens kvalitet 
och funktion.

Bra Miljöval är Naturskydds-
föreningens miljömärkning. 
Kraven på produkterna är hårt 
ställda och skärps efter hand 

för att produkterna ska utvecklas och bli 
mindre skadliga för miljön.

Rainforest Alliance, som slagits 
samman med UTZ, är en interna-
tionell naturskyddsorganisation 
som arbetar med både miljö-
problem och sociala frågor. De 
certifierar odlingar av bland annat 

kaffe, bananer, kakao och te för att stärka 
producenternas ställning på marknaden 
samtidigt som tillverkningen sker på ett 
miljömässigt hållbart sätt.

EU:s officiella miljömärkning 
blomman, fungerar på samma 
sätt som Svanen. Produkterna 

granskas ur ett livscykelperspektiv från 
råvara till avfall och för att få licens 
måste produkterna uppfylla höga krav 
på miljö, funktion och kvalitet. 

FSC innehåller riktlinjer för ett 
miljöanpassat, samhällsnyt-
tigt och ekonomiskt livskraftigt 

skogsbruk. FSC-märket används på 
produkter som innehåller trä från FSC-
certifierat skogsbruk.

RÄTTVIS HANDEL

URSPRUNGSMÄRKNING

EKOLOGI

Nyckelhålet gör det enklare att 
välja hälsosamma varor. Alla 
nyckelhålsmärkta varor utgör 

ett nyttigare val jämfört med andra livs-
medel av samma typ, med ett eller flera 
krav på mindre och nyttigare fett, mindre 
socker, mindre salt och mer kostfiber 
och fullkorn. Under 2018 ingick 2 850 
(2 733) nyckelhålsmärkta varor i Coops 
sortiment och utgjorde 19,7 (20,5) pro-
cent av vår totala livsmedelsförsäljning. 

Det överkorsade axet hjälper 
personer med glutenintolerans 
att välja rätt varor. Svenska 

Celiakiförbundet, tillsammans med 
31 andra europeiska celiakiförbund, 
har tagit fram en gemensam och tydlig 
märkning för produkter som redovisar 
acceptabla nivåer av gluten. Gränsen för 
att kalla en produkt glutenfri går vid 20 
milligram gluten per kilo. Coop har under 
2018 infört märkningen på ett flertal 

Treklövern är Coops samlingssymbol och 
guide till ekologiska eller miljömärkta val 
som syns i butiken, på kvittot samt vid 
ingredienser i Coops recept.

MSC arbetar för att säkra värl-
dens fisktillgångar för framtiden 
genom att främja de miljömäs-

sigt bästa alternativen. MSC-märket 
visar att sjömaten kommer från ett 
livskraftigt bestånd och har fångats med 
minimal inverkan på havsmiljön. 

Coops flergångs-
kasse får enkelt 

plats i väskan 
eller jackfickan 

ihopvikt.

Sym
bolen licensieras av Svenska Celia
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ör

bu
nd

et
. 

Läs mer på www.celiaki.se 
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Hållbarhets-
rapport

Coop har till fördel för alla konsumenter och medlemmar 
tagit samhällsansvar sedan kooperationen grundades 1899. 
Hållbarhet är en del av vårt DNA och vår affär. Coops håll-
barhetspolicy, hållbarhetsstrategi och målsättningar styr 
vårt arbete.
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1. Rapportens omfattning
Den här rapporten avser Coop Norrbotten 
och Luleå DS AB verksamhetsåret 2018.
Coop Norrbotten ingår i Coop Gruppen 
vilket innebär att en stor del av hållbar-
hetsarbetet sker samordnat (se mer om 
samordningen av hållbarhetsarbetet 
nedan). Därför kan en utförligare beskriv-
ning av gruppens hållbarhetsarbete hittas 
i Coops årsberättelse. Den offentliggörs 
årligen i mars och kan hittas på Coops 
hemsida.
Coop Gruppen består av 30 konsument-
föreningar, Coop Butiker & Stormarkna-
der AB (CBS) samt Coop Sverige (CSAB) 
inklusive Coop Logistik AB (CLAB). I resul-
tatindikatorerna nedan som avser Coop 
Gruppen kommer datan från CSAB, CBS 
samt de åtta största detaljhandelsdri-
vande konsumentföreningarna om inget 
annat anges.

2. Den kooperativa affärsmodellen – 
grunden för en hållbar verksamhet
Ända sedan konsumentkooperationens 
start 1899 har det grundläggande syftet 
varit att skapa medlemsnytta genom den 
samlade styrkan av många medlemmars 
konsumtion. Idag ägs Coop av cirka 3,4 
miljoner medlemmar som genom sitt per-
sonliga engagemang och sina inköp lägger 
grunden för verksamheten. Allt överskott 
som skapas går tillbaka till medlemmen 
eller återinvesteras i verksamheten, vilket 
skapar ett cirkulärt kretslopp. 
Organisationen vilar på en kooperativ 
värdegrund och styrs demokratiskt utifrån 
principen en medlem, en röst. Med med-
lemmarnas intresse för ögonen agerar 
Coop för att bidra till en hållbar utveckling 
och att leva upp till vår vision – att vara 
den goda kraften i mat-Sverige. Eftersom 

vi inte drivs av kortsiktiga finansiella 
intressen kan vi fatta beslut som lägger 
grunden för långsiktig hållbarhet för såväl 
den egna organisationen som vår omvärld. 
Med vår stora medlemsbas i ryggen kan vi 
dessutom vara en stark röst i samhälls-
debatten och ta strid för konsumenter-
nas bästa. Vårt kundlöfte är att erbjuda 
prisvärd, hållbar matglädje och genom 
vår kooperativa affärsmodell gör vi det 
möjligt för medlemmarna att minimera 
det avtryck och den påverkan konsumtion 
och vår verksamhet har.
Den större bilden nedan illustrerar vår 
cirkulära kooperativa modell, med med-
lemmarna i centrum. Modellen visar hur 
vi genom vår kooperativa ägarform lägger 
grunden för både ett hållbart ägande och 
så hållbar konsumtion som möjligt. Evig-
hetssymbolen visar hur den kooperativa 
modellen är ett slutet kretslopp där alla 
resurser återinvesteras eller förs tillbaka 
till medlemmarna.
Coops kooperativa modell
Den större bilden nedan illustrerar vår 
cirkulära kooperativa modell, med med- 
lemmarna i centrum. Modellen visar hur 
vi genom vår kooperativa ägarform lägger 
grunden för både ett hållbart ägande och 
hållbar konsumtion. Evighetssymbolen 
visar hur den kooperativa modellen är ett 
slutet kretslopp där alla resurser återin- 
vesteras eller förs tillbaka till medlem- 
marna.

Coops organisationsmodell
Den mindre bilden illustrerar vår gemen-
samma organisation och ägarstruktur. 
Ytterst ser vi medlemmarna, våra ägare, 
som genom sitt medlemskap i en konsu-
mentförening och den demokratiska pro-
cessen sätter ramarna för organisationen. 

Hållbarhetsrapport

I cirkelns kärna finns Coop-systemet, där 
vi genom kooperativ samhandel och vår 
butiksdrift skapar nytta för medlemmarna.

Inom ramen för varumärket Coop drivs 
idag 647 butiker + online. Genom den 
partihandel som bedrivs av CSAB för hela 
gruppen skapas stordriftsfördelar som gör 
det möjligt att erbjuda våra kunder och 
medlemmar hållbara och prisvärda varor. 
CSAB centralt ansvarar för frågor som rör 
inköp, kategori, varuflöden, kommersiellt 
erbjudande, online, formatstrategi samt 
marknadskommunikation, affärsutveck-
ling och affärsstöd. Föreningarna driver 
butiker under varumärket Coop.
Coop Norrbotten är verksam i alla länets 
14 kommuner och har 137 615 medlem-
mar, vilket utgör 54,91% av länets befolk-
ning.  Föreningen hade 2018-12-31 37 
butiker i olika butiksformat -   7 Stora 
Coop, 30 Coop. Dessutom driver föreningen 
1 restaurang.

3. Samordnat hållbarhetsarbete i Coop 
Gruppen
Enligt det avtal som finns mellan parterna 
i Coop Gruppen har CSAB fått i uppdrag att 
ha det samordnande ansvaret för hållbar-
hetsfrågor. Genom det nära samarbetet 
mellan CSAB och föreningarna säkras 
effektivitetsvinster såväl som kvalitet 
i hållbarhetsarbetet. Avtalet dikterar 
att CSAB bland annat ska utarbeta och 
fastställa gemensam hållbarhetsstrategi 
och -policys för hela Coop Gruppen samt 
ge övriga delar av Coop Gruppen tillgång 
till en gemensam struktur, uppföljning 
samt kompetens inom hållbar utveckling. 
Genom avtalet åtar sig föreningarna att 
agera i enlighet med de beslut som fattas 
av CSAB gällande hållbarhetsfrågor samt 
att implementera den gällande hållbar-
hetspolicyn och hållbarhetsstrategin.
Eftersom CSAB ansvarar för frågor gäl-
lande inköp, varuflöde och leverantörs-
kontroll sker en stor del av genomförandet 
av gemensamma hållbarhetspolicyer 
och strategier centralt i CSAB. Avsnit-
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ten nedan beskriver huvuddragen av det 
samlade hållbarhetsarbetet som sker inom 
Coop Gruppen samt de resultat som har 
uppnåtts och egna initiativ som har tagits 
i Coop Norrbotten. För vidare läsning om 
hållbarhetsarbetet och de resultat som har 
uppnåtts inom Coop Gruppen hänvisas till 
Coops hållbarhetsrapport, som offentlig-
görs årligen i mars och kan hittas på Coops 
hemsida.
4. Coop Gruppens hållbarhetsarbete
Vårt kundlöfte är prisvärd, hållbar mat-
glädje och vår vision är att vara den goda 
kraften i mat-Sverige. För att uppnå detta 
bedriver vi ett ambitiöst hållbarhetsarbete 
som styrs av vår policy och vår strategi för 
hållbarhet. Via KF är Coop anslutet till FN:s 
Global Compact, vars principer ger oss rikt-
linjer och ställer krav på vårt arbete med 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö 
och anti-korruption. Vi välkomnar även de 
17 globala målen för hållbar tillväxt och 
har identifierat de mål där Coop direkt eller 
indirekt har en stor påverkan samt kan på-
verka för att driva utvecklingen framåt. Alla 
mål hänger ihop och Coops verksamhet har 
direkt eller indirekt påverkan på de flesta 
mål, och framför allt mål 12 som fokuserar 
på hållbar konsumtion och produktion.  
Vår strategi bygger på att integrera hållbar-
hetsfrågan i alla våra processer och rutiner 
för att säkra att hållbarhetsaspekten är 
omhändertagen i allt vi gör. 

4.1 Vårt sortiment
Eftersom den största indirekta miljömäs-
siga och sociala påverkan från Coops 
verksamhet kommer från produktionen av 
de varor som säljs är det viktigt för oss att 
göra det möjligt för våra kunder och med-
lemmar att välja ett hållbart sortiment. Vi 
arbetar ständigt för att förbättra och utöka 
vårt redan idag stora hållbara sortiment. 
Ett hållbart sortiment definieras som 
produkter som är ekologiska, miljömärkta 
(t.ex. MSC och Svanen), nyckelhålsmärkta, 
rättvisemärkta eller märkta med Från Sve-
rige och därmed är av svenskt ursprung. 
Vi är stolta över att vara en dagligvarukedja 
som ligger i topp avseende försäljning av 
ekologiska livsmedel, andelen av livs-
medelsförsäljningen var under 2018 9,7% 
(datan avser hela Coop Gruppen). Tillväxten 
har dock stagnerat, från att tidigare haft en 
högre ökningstakt, vilket är fallet för hela 
livsmedelsbranschen. 
I Coop Norrbotten stod ekoförsäljningen 
under 2018 för 6,8% av livsmedelsförsälj-
ningen, vilket är en minskning från 7,0% år 
2017

4.2 Våra leverantörer
Vi vill arbeta med leverantörer som delar 
vår syn på vad som är bra för människor, 
djur och natur. För att vara en hållbar 

leverantör till Coop ska leverantören ha 
skrivit under Coops externa uppförandekod 
och Coops varu- och leverantörskrav, 
vara tredjepartsreviderad samt lång-
siktigt bidra med ett hållbart sortiment. 
Vår uppförandekod ställer särskilda krav 
gällande mänskliga rättigheter, korruption, 
arbetsmiljö och miljö. Uppförandekoden 
baseras på internationellt vedertagna 
initiativ och standarder såsom FN:s Global 
Compact, FN:s deklaration om de mänsk-
liga rättigheterna, FN:s konventioner om 
barns rättigheter och avskaffande av all 
slags diskriminering mot kvinnor, OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag samt 
ILO:s konventioner. Coops varu- och 
leverantörskrav ställer specifika krav på 
bland annat djurvälfärd, hållbart fiske och 
utfasning av farliga kemikalier. Samtliga 
leverantörer, deras underleverantörer samt 
övriga affärs- och samarbetspartners 
omfattas av Coops krav, som går längre än 
lagstiftningen. 
Som inköpare av varor från ett stort antal 
leverantörer finns alltid en risk att krav 
och förväntningar inte levs upp till av alla 
leverantörer. En liten andel av Coops inköp 
kommer från länder som BSCI (Business 
Social Compliance Initiative) klassar som 
högriskländer, vilket kräver extra insat-
ser kring dessa inköp. Coop riskbedömer 
leverantörer och följer upp prioriterade 
leverantörer för att kontrollera att kraven 
efterlevs. När det kommer till Coops 
egna varumärken (EVM) genomgår de en 
särskild process som innebär noggrann 
kvalitetsgranskning. 
Vi kontrollerar kontinuerligt leverantö-
rer till EVM-produkter genom besök och 
revisioner för att säkerställa att de lever 
upp till produktsäkerhet, djurvälfärd och 
socialt ansvar. När det kommer till andras 
varumärken (AVM), så som Scan, Arla och 
Unilever, genomför Coop stickprovskon-
troller för att kontrollera granskningen av 
deras värdekedjor. I de fall det framkom-
mer avvikelser vid kontroller för vi en dialog 
med leverantören samt tar fram en hand-
lingsplan för hur problemen ska åtgärdas. 
Om leverantören inte åtgärdar problemen 
inom en viss tid avslutar vi affärsförbin-
delsen.
Coop Norrbotten gör merparten av sina 
inköp genom den centrala partihan-
deln, vilket säkerställer riskbedömning, 
kvalitetsgranskning och uppföljning. Det 
är även viktigt för oss att kunna erbjuda 
våra medlemmar och kunder ett lokalt 
anpassat sortiment. Genom att även göra 
inköp från lokala producenter bidrar vi 
till ett bevarande av en levande lands-
bygd och småskalig svensk produktion 
av hög kvalitet. Även lokala leverantörer 
genomgår en gedigen urvalsprocess där 
vi bland annat ställer krav på att livsmed-

elscertifiering och kollektivavtal finns på 
plats samt att leverantören uppfyller Coops 
uppförandekod för leverantörer och Coops 
varu- och leverantörskrav.

4.3 Våra butiker
Våra butiker ska vara så hållbara som 
det bara går. Med hållbara butiker menar 
vi KRAV-märkta butiker som drivs med 
förnybar el, men även att varutransporterna 
in till butiken är hållbara och att kunderna 
guidas till det hållbara sortimentet i buti-
ken. En hög ambitionsnivå inom området 
är viktigt då merparten av vår verksamhets 
direkta klimatpåverkan kommer från bu-
tiksdriften, i form av framförallt godstran-
sporter och köldmedia.
Redan 2017 var 100% av butikerna, inkl. 
butikerna i Coop Norrbotten, KRAV-märkta. 
I Coop Gruppen försörjs närmare 100% 
av butikerna med förnybar el och många 
av våra butiker har implementerat det 
hållbara kundvarvet (avser hela Coop Grup-
pen). I Coop Norrbotten försörjs 100 % av 
butikerna med förnybar el och 100 procent 
har implementerat det hållbara kundvarvet.

Tabellen nedan visar elförbrukningen och 
växthusgasutsläppen i Coop Norrbotten.

Elförbrukning och växthusgasutsläpp, Coop 
Norrbotten

Måttenhet Utfall 2018 Utfall 2017

Scope 1

Köldmedia ton CO2-e 806,08 913,37

Scope 2

Växthus-
gasutsläpp 
från el

ton CO2-e 0 0

Elför-
brukning 
butiker

MWh 29 398 30 687

Scope 3

Växthus-
gasutsläpp 
tjänste-
resor

ton CO2-e 164,4 134,5

En annan prioriterad fråga för Coop är att 
minska matsvinnet i butik. Genom insatser 
som förbättrade beställningssystem som 
håller bättre koll på rätt mängd varor i 
butik, att göra färdigrätter av mat med 
kort bäst-före-datum alternativt att sänka 
priserna på varor har svinnet minskat under 
de senaste åren.

4.4 Våra medarbetare
Det totala antalet medarbetare i Coop 
Gruppen är mer än 15 000. Samtliga av 
dessa omfattas av kollektivavtal och av vår 
interna uppförandekod. Våra policyer på 
personalområdet guidar oss i vårt arbete 
för att ta det arbetsgivaransvar som åligger 
oss, bland annat i form av att vi genomför 
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lönekartläggningar och hela tiden strävar 
efter att skapa en god arbetsmiljö samt att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Genom den 
interna uppförandekoden åtar sig medar-
betaren att leva upp till våra krav på god 
affärsetik och nolltolerans mot korruption.
Coop Norrbottens ledstjärna inom detta 
område är att ”ta hand om medarbetarna” 
dvs arbeta för en säkrare och hälsosam-
mare arbetsmiljö. Det innebär i första hand 
att minska sjukfrånvaron genom använ-
dande av ett effektivt verktyg vid sjukan-
mälan, genomföra hälsosamtal och ett 
nära samarbete med företagshälsovården. 
För att förbättra vår arbetsmiljö jobbar vi 
med ett nytt arbetssätt och ny organisa-
tion för vårt arbetsmiljöarbete. Detta har 
bl.a. inneburit en ökad uppföljning genom 
införande av nyckeltal inom området med 
det övergripande syftet att hantera risker 
på ett systematiskt sätt.
Det är viktigt för oss att medarbetare 
kan slå larm om de misstänker att något 
strider mot de etiska riktlinjer som finns 
beskrivna i vår uppförandekod. Under 2017 
inrättades en Whistleblower-funktion där 
medarbetare anonymt kan vända sig till 
en extern part om de misstänker säker-
hetsrisker på arbetsplatsen, ekonomiska 
oegentligheter och korruption, allvarliga 
trakasserier eller miljöbrott. Kanalen är 
öppen för alla medarbetare i Coop Grup-
pen.

Tabellerna avser Coop Norrbotten och år 
2017–2018.

4.5 Vårt samhällsengagemang 
Coop har en lång tradition av samhällsan-
svar i samverkan med våra medlemmar. 
Vårt samhällsengagemang sker delvis 
genom ideella organisationer som alla 
har stor kompetens på sina respektive 
områden. Organisationen We Effect ger 
människor verktyg att själva ta sig ur 
fattigdom. Under 2018 har We Effect fått 
in 12,4 miljoner kronor via Coop, KF och 
konsumentföreningarna. 
KF grundade 1983 biståndsorganisa-
tionen Vi-skogen som planterar träd i 
Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania, där 
avskogning är ett enormt problem. Under 
2018 har Vi-skogen fått in 10,3 miljoner 
kronor via Coop, KF och Konsumentför-
eningarna, bland annat genom att kunder 
har valt att trycka på biståndsknappen 
vid pantning. Genom bidraget har mer än 
515 000 träd kunnat planteras och 39 615 
bönder har utbildats i agroforestry.

5 Egna initiativ i föreningen
Coop Norrbotten har lagt en plan på ett an-
tal år för att byta ut miljöfarligt köldmedia 
mot hållbara alternativ. Under året har 4 
kylanläggningar helt bytts ut till CO2- kli-

matneutralt köldmedia. För att ytterligare 
minska energianvändningen har Allmänbe-
lysning på 3 butiker bytts från energikrä-
vande T8 armaturer till LED armaturer. 
Under året har Coop Norrbotten bytt 
ur 4 företagsbilar mot ladd-hybridbilar. 
Coop Norrbotten har under året deltagit i 
samverkansprojektet Stolpe in Stad och 
land. Projektet syftar till att sprida kunskap 
om elbilar och bygga ladd- infrastruktur i 
Norrland. Coop Norrbotten har under året 
uppfört 3 ladd- stolpar för föreningens 
ladd- hybridbilar

Antal anställda 2018 (2017) Andel anställda 2018 (2017)

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Medelantal 
medarbe-
tare

501 (566) 195 
(198)

696 (764) 72% (74%) 28% (26%) 100% 
(100%)

Antal 
tillsvidare-
anställda

550 (549) 158 
(161)

708 (710) 78% (77%) 22% (23%) 100% 
(100%)

Antal 
visstidsan-
ställda

286 (279) 143 
(110)

429 (389) 67% (72%) 33% (28%) 100% 
(100%)

Medarbetare, Coop Norrbotten 

Antal 2018 (2017) Andel 2018 (2017)

Kvinnor Män Kvinnor Män

Antal kvinnor och män i 
styrelsen

4 (3) 5 (6) 44% (33%) 56% (67%)

Antal kvinnor och män i led-
ningsgruppen

1 (2) 7 (6) 13% (25%) 87% (75%)

Sjukfrånvaro, Coop Norrbotten

Utfall 2018 Utfall 2017

Sjukfrånvaro totalt 6,45% 6,99%

Utfall 2018 Utfall 2017

Antal arbetsskador 20 33

Antal olyckstillbud 76 97

Säkerhet, Coop Norrbotten

Utfall 2018 Utfall 2017

Personalomsättning 
andel

9,73% 2,71%

Personalomsättning, Coop Norrbotten
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Policyer: Coops arbete inom miljö styrs av vår hållbarhetspolicy samt fokusområdena miljöhänsyn och kemi-
kaliekontroll, vilka vi bedriver vårt dagliga arbete utifrån. Inom ramen för dessa framgår att vår verksamhet ska 
kännetecknas av en hållbar resursoptimering och att vi bedriver ett aktivt arbete inom områden som matsvinn, 
resurshållning och energieffektivisering, hållbar råvaruförsörjning, utfasning av särskilt farliga ämnen och råd 
om kemikalier i vardagen till våra kunder och medlemmar.
Resultat av policy: Resultatet av våra styrdokument på miljöområdet syns primärt i det arbete som vi bedriver 
inom våra tre målområden: hållbart sortiment, hållbara butiker och hållbara leverantörer. Detta arbete redo-
görs för ovan under respektive rubrik.
Risker och riskhantering: Som inköpare av stora mängder livsmedel och andra dagligvaror ligger de primära 
miljörelaterade riskerna för vår verksamhet i leverantörsledet, där vår kontroll är lägre än i vår egen verksam-
het. Riskerna att leverantörer inte bedriver verksamhet i linje med våra policyer är störst i de länder som klas-
sas som högriskländer av BSCI. Vårt arbete för att minimera dessa risker beskrivs ovan under rubriken Våra 
leverantörer.
Resultatindikatorer: Våra strategiskt prioriterade resultatindikatorer inom miljöområdet redovisas ovan under 
rubrikerna Vårt sortiment, Våra leverantörer och Våra butiker.

Summering av hållbarhetsrapport 

MILJÖ

SOCIALA 
FÖRHÅLLANDEN 
OCH PERSONAL

MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

ANTIKORRUPTION

Policyer: Arbetet för att säkra goda sociala förhållanden och personalrelaterade frågor styrs primärt utifrån vår 
personalhandbok, arbetsmiljöpolicy samt vår interna och externa uppförandekod. Den externa uppförande-
koden ska signeras av våra affärspartners, så som leverantörer. Den interna uppförandekoden omfattar alla 
anställda i Coop Gruppen.
Resultat av policy: Våra policyer guidar oss i vårt arbete för att ta det arbetsgivaransvar som åligger oss, bland 
annat i form av att vi genomför lönekartläggningar och hela tiden strävar efter att skapa en god arbetsmiljö. Vi 
arbetar ständigt för att stärka vår status som en attraktiv arbetsgivare och befinner oss för närvarande mitt i 
en kulturresa där vi ska fortsätta stärka erbjudandet till våra kunder och stoltheten bland våra medarbetare. 
Risker och riskhantering: Framförallt medarbetare på terminal och i butik exponeras för fysiska hälsorisker, 
bl.a. genom tunga lyft och risken för rån. Systematiskt arbetsmiljöarbete hanteras via utbildningar till chefer 
via e-learning och fysiska utbildningar. Vi arbetar även systematiskt med att förebygga rån och mildra konse-
kvenserna genom utbildning, gedigna rutiner och införande av slutna kontanthanteringssystem. 
Resultatindikatorer: Resultatindikatorer redogörs under rubriken Medarbetare

Policyer: Via KF är Coop anslutet till FN:s Global Compact, vilket ställer krav på vårt arbete med mänskliga 
rättigheter. Detta tydliggörs i vår hållbarhetspolicy samt interna och externa uppförandekod. Våra uppförande-
koder baseras på internationellt vedertagna standarder såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättighe-
terna, FN:s konventioner om barns rättigheter och avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor, OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag samt ILO:s konventioner.
Resultat av policyer: Våra styrdokument inom mänskliga rättigheter guidar såväl vårt interna arbete som de 
krav vi ställer på våra affärspartners. Hur vi jobbar med detta i leverantörsledet beskrivs under rubriken Våra 
leverantörer. 
Risker och riskhantering: De främsta riskerna för överträdelser mot de mänskliga rättigheterna finns i vårt le-
verantörsled och då främst i de länder som klassas som högriskländer av BSCI. Hur vi arbetar med dessa inköp 
beskrivs under rubriken Hållbara leverantörer. 
Resultatindikatorer: Strategiskt viktiga resultatindikatorer anges under Våra leverantörer.

Policyer: Även när det kommer till anti-korruption ställer vår anslutning till Global Compact krav på vårt arbete. 
Vår interna och externa uppförandekod, som bland annat är baserad på OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, etablerar att vi ska jobba mot alla former av korruption, så som mutor, utpressning och bedrägeri.
Resultat av policyer: Våra policyer som berör anti-korruption vägleder både vårt interna arbete och de krav vi 
ställer på våra affärspartners. Under rubriken Hållbara leverantörer beskrivs det arbete som görs i leverantör-
sledet. Som en del i våra ambitioner i arbetet mot korruption har vi under året inrättat en whistleblower-funk-
tion, där anställda anonymt kan anmäla misstankar kring till exempel mutbrott.
Risker och riskhantering: De främsta riskerna för korruptionsbrott sker i vårt leverantörsled och då främst i de 
länder som klassas som högriskländer av BSCI. Hur vi arbetar med dessa inköp beskrivs under rubriken Håll-
bara leverantörer. Även i den egna verksamheten finns en risk för korruptionsbrott, bland annat vid lokala inköp 
som görs i konsumentföreningarna. Den risken minimeras bland annat genom den whistleblower-funktion som 
har införts samt genom de rutiner som appliceras vid lokala inköp.
Resultatindikatorer: Resultatindikatorer redogörs under rubrikerna Våra leverantörer.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Coop Norrbotten ägs av ca 137 615 medlemmar. Medlemsägandet förpliktigar och föreningen står på kon-
sumenternas sida och värnar om miljö och hälsa. Föreningens verksamhet ska alltid stå i samklang med vad 
medlemmarna prioriterar och efterfrågar. Tillsammans med Coop i Sverige driver föreningen en gemensam 
vision:

Den goda kraften i mat-Sverige.

Coop Norrbotten är en av de större konsumentföreningarna i Sverige med en egen detaljhandelsverksamhet. 
Föreningen har 38 enheter som fördelar sig på 7 Stora Coop, 30 Coop och 1 Stora Coop restaurang. Coop Norr-
botten bedriver bygghandel under varumärket Bolist på orterna Kiruna, Gällivare, Kalix och Luleå.

Försäljning och marknad
Årets omsättning uppgick till ca 2 658 miljoner kronor exkl. moms, en ökning med 2,1 % jämfört föregående år. 
Antalet invånare i verksamhetsområdet är nu 250 497 personer, en minskning med 798 personer. Föreningen 
har sitt säte i Luleå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året färdigställdes arbetet i Coop Norrbotten med formatomställningen till de nya gemensamma bu-
tiksformaten inom Coop i Sverige. Under hösten avyttrades föreningens butik i Morjärv. Under 2018 har Coop 
Norrbotten ökat satsningen på e-handel som från december drivs i helt egen regi.

Resultat
Coop Norrbotten har under året avsatt 2,1 mkr till våra medlemmar/ägare i medlemsprogrammet.

Investeringstakten ökar i befintliga butiker och ett intensivt arbete pågår för att etablera nya butiker. Fören-
ingen har startat upp projekt med en ny butik på området Varvet i Luleå, Coop Varvet, samt en butik i Piteå 
vid Acusticumområdet, Coop Norra ringen. Föreningen investerar för framtiden i moderna butiker med stor 
tillgänglighet och ett brett utbud. Resultatet för Coop Norrbotten efter finansnetto uppgår till 55,5 mkr.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De satsningar i form av investeringar för framtiden i verksamheten samt i moderna butiker med stor tillgäng-
lighet och brett utbud har bidragit och kommer fortsättningsvis att bidra till en stark utveckling för Coop 
Norrbotten. 

Den ökande konkurrensen på marknaden tillsammans med fortsatt urbanisering i Norrbotten blir en utma-
ning för verksamheten. 

Hållbarhetsupplysningar
Inom Coop Gruppen - inom vilken Coop Norrbotten ingår - har Coop Sverige det samordnande ansvaret för
hållbarhetsfrågor. Coopgruppens kundlöfte är prisvärd, hållbar matglädje och visionen är att vara den goda 
kraften i svensk dagligvaruhandel. För att uppnå detta drivs ett hållbarhetsarbete som styrs av policy, strategi 
och mål för hållbarhet. 

Strategin omfattar områdena hållbart sortiment, hållbar butik och hållbar leverantör. Inom varje målområde
bedrivs det dagliga arbetet med utgångspunkt från sex fokusområden: god hälsa, miljöhänsyn, djurvälfärd,
kemikaliekontroll, rättvis handel och socialt ansvarstagande. Andra områden som är viktiga för hållbarhets-
arbetet är organisationens medarbetare och samhällsengagemanget.
 
Samtliga av Coop Norrbottens butiker är KRAV-märkta. Utöver det försörjs 100% av butikerna med förnybar el 
och 100% har implementerat det hållbara kundvarvet. För att förbättra arbetsmiljön har föreningen infört ett 
förändrat arbetssätt och ny organisation för arbetsmiljöarbetet. Detta har bl.a. inneburit en ökad uppföljning 
genom införande av nyckeltal inom området, med det övergripande syftet att hantera risker på ett systema-
tiskt och bra sätt. 
 
Företaget har upprättat Hållbarhetsrapport 2018.
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Medlemsinformation

Antal medlemmar vid årets början 135 446
Nytillkomna 3 771
Avgångna -1 602
Summa 137 615
 
Utöver den ekonomiska fördelen med medlemskapet har Coop Norrbotten tillsammans med sina medlemmar bidragit till ett hållbarare samhälle, 
genom satsningen på ekologiska och närproducerade varor. Medlemmarna/kunderna har även på olika sätt bidragit till Coops solidaritetsarbete i 
världen genom insamling till We Effect och Vi-skogen.

Föreningen har en fortsatt positiv medlemsutveckling        

Ekonomisk översikt

Investeringar 

Föreningen har fortsatt med upprustning av butikerna samt med energiinvesteringar. Totalt har föreningen investerat ca 88 Mkr under året. Nedan 
följer några större investeringar som har färdigställts under året:

Ombyggnad av Coop Loet
Ombyggnad av Stora Coop Piteå
Ombyggnad av Coop Älvsbyn
Ombyggnad av Coop Gällivare Luleåvägen
Ombyggnad av Coop Björkskatan
Ombyggnad av Coop Haparanda

Förändring av eget kapital (tkr)

Inbetalda 
insatser Reservfond Dispositions-

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 12 700 146 853 584 466 128 650 43 720 916 389
Förändring av medlemsinsats 245 245
Disposition av föregående års resultat 2 200 -584 466 625 986 -43 720 0
Årets resultat 26 683 26 683
Belopp vid årets utgång 12 945 149 053 0 754 636 26 683 943 316

Finansiell årsrapport

2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 2 657 943 2 602 588 2 558 351 2 535 700

Rörelseresultat 49 315 57 806 73 107 77 298

Resultat efter finansiella poster 55 478 63 608 74 582 77 643

Soliditet (%) 72,1 72,4 71,9 71,4

Avkastning på eget kapital (%) 5,3 6,3 7,8 8,6

För definitioner av nyckeltal, se not 34.

Utöver dessa har ett 15 tal butiker anpassats till det nya gemensamma butiksformatet inom Coop i Sverige. 
 
Coop Norrbotten kommer att vara en central del i den samhällsomvandling som sker i både Kiruna och Malmberget vilket kommer att kräva stora 
investeringar. Det är dessutom viktigt att Coop Norrbotten de närmaste åren aktivt etablerar nya butiker i tillväxtkommunerna. Intentionen är att 
skapa de bästa lösningarna för våra medlemmar och för Coops framtid i hela Norrbotten.

Belopp vid årets ingång avseende Balanserat resultat har justerats med + 2 598 tkr efter korrigerade historiska avskrivningar på byggnad.
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstme-
del (kronor):        
  

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

     

Resultaträkning

Finansiell årsrapport

Balanserad vinst 754 635 685

Årets vinst 26 682 700

Summa 781 318 385

Disponeras så att:

Avsättning till reservfond 1 335 000

I ny räkning överföres 779 983 385

Summa 781 318 385

Tkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 3 2 657 945 2 602 587

Kostnad för sålda varor -1 992 188 -1 968 786 

Bruttoresultat 665 757 633 801

Försäljningskostnader -615 101 -578 203

Administrationskostnader -34 569 -28 926

Övriga rörelseintäkter 40 717 44 582

Övriga rörelsekostnader -7 489 -13 448

-616 442 -575 995

Rörelseresultat 4, 5, 6, 7, 8 49 315 57 806

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag -18 0

Resultat från värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar

5 511 4 115

Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter

9 1 370 2 654

Räntekostnader och liknande  
resultatposter

10 -700 -967

6 163 5 802

Resultat efter finansiella poster 55 478 63 608

Bokslutsdispositioner -17 561 -9 041

Resultat före skatt 37 917 54 567

Skatt på årets resultat -11 234 -10 847

Årets resultat 26 683 43 720
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Balansräkning

Finansiell årsrapport

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnad och mark och markanläggning 12, 13 405 917 415 511

Nedlagda kostnader på annans fastighet 14 2 285 2 743

Inventarier, verktyg och installationer 15 164 757 130 016

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

16 16 832 6 338

589 791 554 608

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar koncernföretag 17 2 050 2 278

Fodringar koncernföretag 18 23 086 27 000

Andelar i intresseföretag, insatser KF 19 128 507 128 507

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20, 21 456 949 393 882

Andra långfristiga fordringar 22 1 856 1 276

Bostadsrätter 23 668 668

613 116 553 611

Summa anläggningstillgångar 1 202 907 1 108 219

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER M.M.

Färdiga varor och handelsvaror 123 554 129 601

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 8 367 10 276

Fordringar hos koncernföretagr 427 1 086

Aktuella skattefordringar 6 027 1 895

Övriga fodringar 3 337 4 974

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 171 27 870

44 329 46 101

Kassa och bank 90 793 113 877

Summa omsättningstillgångar 258 676 289 579

Summa tillgångar 1 461 583 1 397 798
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Balansräkning eget kapital och skulder

Finansiell årsrapport

Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL 25

BUNDET EGET KAPITAL

Insatskapital 12 945 12 700

Reservfond 149 053 146 853

161 998 159 553

FRITT EGET KAPITAL

Dispositionsfond 0 584 466

Balanserad vinst eller förlust 754 636 128 650

Årets resultat 26 683 43 720

781 319 756 836

Summa eget kapital 943 317 916 389

Obeskattade reserver 141 240 123 678

AVSÄTTNINGAR 26

Avsättningar för pensioner och liknande förplik-
telser

2 140 1 497

Uppskjuten skatteskuld 27 4 284 3 464

Övriga avsättningar 40 414 28 646

Summa avsättningar 46 838 33 607

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till koncernföretag 0 228

Kapital i medlemskontot 35 912 37 575

Summa långfristiga skulder 35 912 37 803

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 166 417 171 557

Övriga skulder 34 024 33 730

Upplupna kostnader och förutetalda intäkter 28 93 835 81 034

Summa kortfristiga skulder 294 276 286 321

Summa eget kapital och skulder 29 1 461 583 1 397 798
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Kassaflödesanalys

Finansiell årsrapport

Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 55 478 63 608

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 30 63 544 57 371

Betald skatt -12 651 -21 418

Kassaflöde från den löpande verksamheten för förändring 
av rörelsekapital

106 371 99 561

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSE-KAPITALET

Förändring av varulager och pågående arbete 6 047 10 663

Förändring av kundfordringar 1 909 -485

Förändring av kortfristiga fordringar 4 655 3 200

Förändring av övriga leverantörsskulder -5 128 14 425

Förändring av kortfristiga skulder 12 425 2 447

Kassaflöde från den löpande verksamheten 126 279 129 811

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -88 212 -60 267

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -59 505 -83 193

Kassaflöde från investeringsverksamheten -147 717 -143 460

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av medlemskapital -1 646 -3 689

Årets kassaflöde -23 084 -17 338

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

Likvida medel vid årets början 31 113 877 131 215

Likvida medel vid årets slut 90 793 113 877
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För markanläggningar anskaffade före 
1990-07-01 har avskrivning skett ned till 
25% av anskaffningsvärdet enligt då gäl-
lande regler.
 
Ingen avskrivning sker av komponenten 
mark vars nyttjandeperiod bedöms som 
obegränsad.
 
Byggnader med ett restvärde som un-
derstiger 75 tkr har inte delats upp på 
komponenter utan skrivs av enligt tidigare 
avskrivningsplan på 33 år.
 
Tillkommande utgifter som uppfyller 
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som 
kostnader när de uppkommer.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsent-
ligt restvärde. 
 
Följande avskrivningstid tillämpas på 
övriga materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet    
20 år
Inventarier, verktyg och installationer                      
3-20 år

Nedskrivningar av materiella och im-
materiella anläggningstillgångar
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 tillgång-
ens återvinningsvärde.
 
Återvinningsvärdet är det högsta av verk-
ligt värde med avdrag för försäljningskost-
nader och nyttjandevärde. Vid beräkning 
av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av 
de framtida kassaflöden som tillgången 
väntas ge upphov till i den löpande verk-
samheten samt när den avyttras eller 

utrangeras. Den diskonteringsränta som 
används är före skatt och återspeglar 
marknadsmässiga bedömningar av peng-
ars tidsvärde och de risker som avser till-
gången. En tidigare nedskrivning återförs 
endast om de skäl som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån 
anskaffningsvärdet. Instrumentet redo-
visas i balansräkningen när föreningen 
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 bolaget 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.

Andelar i dotterföretag och intresse-
företag
Andelar i dotterföretag och intresseföre-
tag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen 
som erlagts för aktierna samt förvärvs-
kostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs 
till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersin-
nehav
Placeringar i värdepapper som är anskaf-
fade med avsikt att innehas långsiktigt 
redovisas till anskaffningsvärden. Varje 
balansdag görs bedömning om eventuellt 
nedskrivningsbehov föreligger.

Nedskrivningsprövning av övriga 
finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag görs en bedömning av 
nedskrivningsbehov på någon av de finan-
siella anläggningstillgångarna. Nedskriv-
ning sker om värdenedgången bedöms 
vara bestående och prövas individuellt. 

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, 
såväl finansiella som operationella, som 
operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till återanskaff-
ningsvärdet.  Den valda värderingsmetoden 
innebär även att inkurans i varulagret har 
beaktats.

Not 1 Redovisnings- och värderings-
principer

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. 
Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Övriga 
tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärden där inget annat 
anges.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde 
av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas och redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras 
föreningen och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.
Vid försäljning av varor redovisas 
normalt inkomsten som intäkt när de 
väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har 
överförts från företaget till köparen.
 
Ersättning i form av ränta, royalty eller 
utdelning redovisas som intäkt när 
det är sannolikt att företaget kommer 
att få de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med transaktionen och när 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.
 
Ränta redovisas som intäkt enligt den så 
kallade effektivräntemetoden. Royalty 
periodiseras i enlighet med den aktuella 
överenskommelsens ekonomiska inne-
börd. Utdelning redovisas som intäkt när 
företagets rätt till betalning är säker-
ställd.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovi-
sas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan 
och eventuella nedskrivningar. 
 För vissa av de materiella anläggnings-
tillgångarna, byggnader, har skillnaden 
i förbrukningen av betydande kompo-
nenter bedömts vara väsentlig. Dessa 
tillgångar har därför delats upp i kompo-
nenter vilka skrivs av separat. Huvudin-
delningen är enligt nedan.

Tilläggsupplysningar Komponent Nyttjandetid år 
Stomme inklusive 
grund

80

Stomkomplettering 30
Fasad 50
Yttertak 40
Installation el, tele, 
säkerhet

25

Installation VVS 30

Utöver det används följande komponenter

Stengolv 50
Plastgolv 20
Markanläggningar 20
Skylt 20

Finansiell årsrapport
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Skatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den 
skatt som beräknas på det skattepliktiga 
resultatet för perioden. Uppskjuten skatt 
beräknas med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar, skulder och 
avsättningar. Skatter redovisas i resultat-
räkningen, utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekter redovisas 
i eget kapital.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en 
legal eller informell förpliktelse och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras.

Ersättningar till anställda
I företaget finns förmånsbestämda 
pensionsplaner. Redovisning sker enligt 
förenklingsreglerna.
 
Företaget har förmånsbestämda pensions-
planer där en pensionspremie betalas och 
redovisar dessa planer som avgiftsbe-
stämda planer i enlighet med förenklings-
regeln i BFNAR 2012:1 (K3).
 
Företaget har förmånsbestämda pensions-
planer som finansieras via Alecta, vilka 
redovisas som avgiftsbestämda planer då 
det inte finns tillräcklig information för att 
redovisa planen som förmånsbestämd.
 
Företaget har en förmånsbestämd pen-
sionsförpliktelse som är knuten till en 
pensionsstiftelse. Företaget redovisar en 
avsättning för den del stiftelsens för-
mögenhet, värderad till marknadsvärde, 
understiger förpliktelsen.
 
Företaget har förmånsbestämda pensions-
förpliktelser vilka uteslutande är beroende 
av värdet på de av företaget och koncernen 
ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäk-
ringarna redovisas som finansiell an-
läggningstillgång. I enlighet med förenk-
lingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3) redovisas 
pensionsförpliktelsen som en avsättning 
till samma värde som kapitalförsäkringens 
redovisade värde.

Eventualförpliktelser
Upplysning om eventualförpliktelse 
lämnas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och 
vars förekomst bekräftas endast av en 
eller flera osäkra framtida händelser utom 
företagets kontroll eller när det finns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld 
eller avsättning på grund av det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas eller inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet. 

Not 2 Uppskattningar och bedöm-
ningar
Det är föreningens bedömning att inga 
uppskattningar och bedömningar har 
gjorts som har betydande effekt på de 
redovisade beloppen i den finansiella rap-
porten.

Finansiell årsrapport
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning 2018 2017

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN

Intäkter per väsentligt intäktslag detaljhandel 2 637 673 2 582 888

Provisioner ombudsverksamhet 20 272 19 700

2 657 945 2 602 587

Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

AVSKRIVNING ENLIGT PLAN FÖRDELADE PÅ TILLGÅNGSSLAG

Byggnader och mark 16 727 16 893

Nedlagda kostnader på annans fastighet 457 457

Inventarier, verktyg och installationer 34 857 28 902

52 041 46 252

AVSKRIVNING ENLIGT PLAN FÖRDELADE PER FUNKTION

Försäljningskostnader 48 989 42 748

Administrationskostnader 280 357

Övriga rörelsekostnader 2 930 3 147

52 199 46 252

Not 5 Leasing, leasegivare 

Årets leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 21 
481 (21 793) tkr. Coop Norrbotten har inga hyreskontrakt som 
sträcker sig längre än tio år.
 
Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsäg-
ningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år 19 074 19 109

Senare än ett år men inom fem år 42 104 34 600

Senare än fem år 16 712 19 355

77 890 73 064

Not 6 Leasing, leasingtagar 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 19 389 
(13 268) tkr. Coop Norrbotten har inga leasingavtal som sträcker 
sig längre än tio år.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år 9 239 8 889

Senare än ett år men inom fem år 22 731 24 765

Senare än fem år 4 369 10 610

36 339 44 264

Finansiell årsrapport
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Not 7 Arvode till revisorer 2018 2017

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens 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.

KPMG

Revisionsuppdrag 280 148

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 12

Övriga tjänster 109 103

389 263

Not 8 Personal m.m.

MEDELTALET ANSTÄLLDA

Kvinnor 501 566

Män 195 198

696 764

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

Styrelse och verkställande direktör 2 467 3 512

Övriga anställda 281 967 270 322

284 434 273 834

SOCIALA KOSTNADER

Pensionskostnader för styrelse och verkställande 
direktör

741 730

Pensionskostnader för övriga anställda 13 658 12 260

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 93 001 89 714

Återbetalning pensionspremier Folksam/sjukpre-
mier från AFA försäkring

0 -7 148

107 400 95 556

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader

391 834 369 390

Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. För-
eningens tillgodohavande i stiftelsen den 31 december 2018 översteg pensionsskulden med 
564 tkr (9 562 tkr).

VD:s pensionsålder är 65 år. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid 
uppsägning från föreningens sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande tolv 
månadslöner om inte ett nytt arbete erhålls inom 1-12 månader.

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Andel kvinnor i styrelsen 44% 36%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningsha-
vare

13% 25%

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultat-
poster

Ränteintäkter 8 7

Ränteintäkter koncernföretag 810 746

Övrigt 552 1 901

1 370 2 654
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Not 10 Räntekostnader och liknande 
resultatposter

2018 2017

Övriga räntekostnader 51 134

Övriga finansiella kostnader 649 833

700 967

Not 11 Aktuell skatt % 2018 % 2017

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt 8 519 8 430

Förändring av uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader

820 2 417

Skatt pga ändrad taxering tidigare år 1 895 0

Totalt redovisad skatt 11 234 10 847

AVSTÄMMNING AV EFFEKTIV SKATT

Redovisat resultat före skatt 37 916 54 567

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -8 342 22,00 -12 005

Skatteeffekt av avdragsgilla kostnader 1,17 -444 0,86 -472

Skatteeffekt av skattepliktiga intäkter -0,03 12 -1,78 971

Schablonränta periodiseringsfond 0.16 -62 0,10 -54

Schablonintäkt fondandelar 0,94 -355 0,63 -346

Skattemässig justering avskrivningar -0,99 375 1,79 -978

Skattemässig just. av bokfört resultat vid 
förs./utr. byggnad

0,00 -1

Skatt hänförig till tidigare års redovisade 
resultat

0,00 0 -1,59 870

Återföring efsättningsfond 0,00 0 -3,18 1 737

Skattemässig justering för kostnader som 
ej bokförts

-0,79 300 -3,38 1 847

Skattemässig justering försäljning andelar 
i dotterbolag

0,01 -3

Redovisad effektiv skatt 22,47 -8 519 15,45 -8 430
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Not 12 Byggnader och 
mark

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 712 849 689 936

Inköp 5 690 16 231

Försäljningar/utrangeringar -2 642 -2 609

Omklassificeringar 2 079 9 291

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar

717 976 712 849

Ingående avskrivningar -285 773 -273 491

Försäljningar/utrangeringar 1 885 1 893

Rättelse av tidigare års avskrivning 
byggnadskomponent

0 2 598

Årets avskrivningar -16 606 -16 773

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar

-300 494 -285 773

Ingående avskrivningar -11 565 -5 565

Årets nedskrivningar 0 -6 000

Utgående ackumulerade nedskriv-
ningar

-11 565 -11 565

Utgående redovisat värde 405 917 415 511

Utgående värde 2017 på ackumulerade avskrivningar har korrige-
rats med 2 598 tkr på grund av rättelse av historiska avskrivningar 
på byggnad.

Not 13 Upplysning om verkligt 
värde på förvaltningsfastigher

2018-12-31 2017-12-31

UPPGIFTER OM VERKLIGT VÄRDE PÅ FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Redovisat värde 196 638 140 194

Verkligt värde 456 478 456  478

Coop Norrbotten har ett flertal förvaltningsfastigheter på handels-
området Storheden i Luleå kommun samt fastigheter i Kiruna och 
Gällivare som hyrs ut till externa handelsföretag. Av den totala ytan 
för fastigheterna på Storheden disponerar föreningen själva ca 50 
% till butiksdrift och administration. I Gällivare och Kiruna dispone-
rar föreningen ca 92 % respektive 81 % av fastigheternas totala yta 
till butiksdrift. Ingen ny värdering är gjord under 2018.

Not 14 Nedlagda kostnader på 
annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 7 919 7 919

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden

7 919 7 919

Ingående avskrivningar -5 176 -4 719

Årets avskrivningar -457 -457

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar

-5 634 -5 176

Utgående redovisat värde 2 285 2 743

Not 15 Inventarier, verktyg och 
installationer

Ingående anskaffningsvärden 362 886 341 015

Inköp 66 041 39 604

Försäljningar/utrangeringar -23 591 -21 986

Omklassificeringar 3 933 4 253

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden

409 270 362 886

Ingående avskrivningar -232 870 -225 424

Försäljningar/utrangeringar 23 334 21 576

Årets avskrivningar -34 977 -29 022

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar

-244 513 -232 870

Utgående redovisat värde 164 757 130 017

Not 16 Pågående nyanläggningar 
och förskott avseende materiella 
anläggningar

Ingående nedlagda utgifter 6 338 15 436

Under året nedlagda utgifter 16 716 4 445

Omklassificeringar -6 222 -13 543

16 832 6 338
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Not 18 Fordringar hos 
koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 27 000 0

Tillkommande fordringar 0 27 000

Avgående fordringar -3 914 0

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden

23 086 27 000

Utgående redovisat värde 23 086 27 000

Not 19 Andelar i intresseföretag, 
insatser i KF

Ingående anskaffningsvärden 128 507 128 507

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden

128 507 128 507

Utgående redovisat värde 128 507 128 507

Not 20 Andra långfristiga värdepap-
persinnehav

Ingående anskaffningsvärden 393 882 340 176

Inköp 183 355 117 651

Försäljningar/utrangeringar -120 288 -63 945

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden

456 949 393 882

Utgående redovisat värde 456 949 393 882

Not 22 Andra långfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 276 838

Tillkommande fordringar 636 493

Utbetalningar under året -56 -56

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden

1 856 1 276

Utgående redovisat värde 1 856 1 276

Not 23 Bostadsrätter och liknande 
rättigheter

Ingående anskaffningsvärden 1 168 1 168

Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden

1 168 1 168

Ingående avskrivningar -500 -500

Utgående ackumulerade avskriv-
ningar

-500 -500

Utgående redovisat värde 668 668

Not 17 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn Kapitalandel Rösträtts-
andel

Antal andelar Bokfört värde

Luleå DS AB 100 100 500 2 050

Org.nr. Säte Eget kapital Resultat

Luleå DS AB 559042-3678 Luleå 786 415

Not 21 Upplysningar till långfristiga 
värdepappersinnehav

2018-12-31 2017-12-31

REDOVISAT VÄRDE

Noterade andelar 120 909 96 585

Räntebärande värdepapper 274 225 231 349

Alternativa placeringar 61 675 65 808

Övrigt 139 140

456 949 393 882

MARKNADSVÄRDE

Noterade andelar 122 627 117 926

Räntebärande värdepapper 283 429 233 702

Alternativa placeringar 61 040 68 720

Övrigt 139 140

467 235 420 487

I den diskretionära förvaltningen uppgår de orealiserade vinsterna 
till  10 286 (26 811) tkr..
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Not 26 Avsättningar

PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Kapitalförsäkringar 1 723 1 205

Särskild löneskatt 417 292

2 140 1 497

SPECIFIKATION ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Medlemsprogrammet 30 730 28 646

Övriga avsättningar 9 684 0

40 414 28 646

Not 27 Uppskjuten skatt

UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Temporär skillnad skattemässig 
avskrivning byggnader

4 284 3 464

4 284 3 464

Not 28 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Upplupna löner 22 238 20 667

Upplupna semesterlöner 37 852 37 100

Upplupna sociala avgifter 16 386 15 766

Upplupna elkostnader 2 967 2 876

Förutbetalda hyresintäkter 2 705 2 739

Övrigt 11 688 1 886

93 835 81 033

Not 24 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 1 968 1 923

Upplupen ränta 392 0

Upplupen bonus från leverantör 0 4

Upplupen försäkringsintäkt 19 265 17 896

Övrigt 4 546 8 047

26 171 27 870

Not 25 Disposition av vinst eller 
förlust

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst 754 636

Årets vinst 26 683

781 318

Disponeras så att

Avsättning till reservfond 1 335

I ny räkning överföres 779 983

781 318
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Not 29 Ställda säkerheter och even-
tualförpliktelser

2018-12-31 2017-12-31

FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER

FÖR SKULDER TILL KREDITINSTITUT:

För eget pensionsåtagande (kapital-
försäkring)

1 723 1 205

1 723 1 205

FÖR ÖVRIGA LÅNGSIKTIGA SKUL-
DER:

Företagsinteckningar 0 35 000

Fastighetsinteckningar 10 731 51 142

10 835 86 142

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ansvarighet gentemot PRI Pensions-
garanti för kreditförsäkring
tryggad i penssionstiftelse

1 865 2 664

1 865 2 664

Not 30 Justering för poster som inte 
ingår i kassaflödet

Avskrivningar 52 041 46 253

Nedskrivning fastighet 0 6 000

Rearesultat vid försäljning av an-
läggningstillgångar

879 1 112

Avsättningar/fordringar pensioner 643 456

Övriga avsättningar 9 874 3 205

Övrigt 107 346

63 544 57 371

Not 31 Likvida 
medel

2018-12-31 2017-12-31

LIKVIDA MEDEL

Kassamedel 4 790 4 804

Banktillgodohavanden 86 003 109 073

90 793 113 877

Not 32 Koncernuppgifter

Företaget är moderföretag till Luleå DS AB, org nr 559042-3678. 
Under året har det vilande dotterbolaget Interiör i Kiruna AB, org 
nr 556205-0665 avyttrats. Med hänvisning till undantagsreglerna i 
årsredovisningslagen 7 kap § 3 upprättas ingen koncernredovisning. 
Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 0 % av inkö-
pen och 0,01 % av försäljningen koncernföretag.

Not 33 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 34 Nyckeltal definitioner

NETTOOMSÄTTNING 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar.

RÖRELSERESULTAT 

Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men 
före finansiella intäkter och kostnader.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

SOLIDITET (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

AVKASTNING PÅ EGET KAP. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital 
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt)
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