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Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norrbotten ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2018.

Förva ltn ingsberätte lse

lnformation om verksamheten
Coop Norrbotten ägs av ca 137 615 medlemmar. Medlemsägandet förpliktigar och föreningen står på
konsumenternas 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
Norrbotten 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 z,L % jämföftföregående 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
butiksformaten inom Coop i Sverige. Under hösten avyttrades föreningens butik i Morjärv. Under 201g 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 medlemm ar/ägare i medlemsprogrammet.

lnvesteringstakten ökar i befintliga butiker och ett intensivt arbete pågår för att etablera nya butiker. Föreningen
har startat upp projekt med en ny butik på Varvetområdet 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 tillgänglighet
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 utmaning för
verksamheten.

Håll barhetsupplysningar
lnom Coopgruppen - inom vilken Coop Norrbotten ingår - har Coop Sverige det samordnande ansvaret för
hållbarhetsfrågor. Coopgruppens kundlöft e är prisvörd, hållbor motgtödje och visionen är att vara den goda kraften
i mat-Sverige. 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. lnom 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 hållbarhetsarbetet
är organisationens medarbetare och samhällsenga semanset. 
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Samtliga av Coop Norrbottens butiker är KRAV-märkta. Utöver det försörjs roo% av butikerna med förnybar el och
7OO% har implenterat 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 systematiskt och bra
sätt.

Företaget har upprättat Hållbarhetsrapport 2018. Rapporten finns på företagets hemsida.

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

Avkastning på eget kap. l%)

2018

2657 943

49 375

55 478

72,1

5,3

20L7

2 602 588

57 806

63 608

72,4

6,3

20L6

2 558 351

73 707

74 582

71,9

7,8

2015

2 535 700

77 298

77 643

71,4

8,6

För definitioner av nyckeltal, se not 34.

lnvesteringar
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:

Ombyggnation av Coop Björkskatan
Ombyggnation av Coop Loet
Ombyggnation av Coop Älvsbyn
Ombyggnation av Stora Coop Piteå
Ombyggnation av Coop Haparanda
Ombyggnation av Coop Gällivare Lulevägen

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 itillväxtkommunerna. lntentionen är att skapa de bästa lösningarna förvåra
medlemmar och för Coops framtid i hela Norrbotten.

Medlemsinformation
Föreningen har en fortsatt positiv medlemsutveckling

Antal medlemmar vid årets början I3S 446
Nytillkomna 377!
Avgångna -t602
Summa L37 6Is

Utöver den ekonomiska fördelen med medlemsskapet 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-skoBen. 
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Förändring av eget kapital (Tkr)

Balanserat

resultat

128 650

754 635 685
26 682700

781 318 38s

1 335 000
779 983 38s
781 318 385

Årets

resultat

43720

3 (22)

Totalt

916 389

245

0

26 683

943 316

lnbetalda

insatser

72700

245

Reservfond Dispositions

fond

584 466146 853

2200 -584 466

Belopp vid årets ingång

Föränding medlemsinsats

Disposition av föregående
års resultat:

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
avsättning till reservfond
i ny räkning överföres

L2945 149 053 0

625986 -43720

26 683

754636 26683

Beloppvid årets ingång avseende Balanserat resultat har justerats med + 2 5g8tkrefter korrigerade historiska
avskrivningar på byggnad.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)

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

Nettoomsättning

Kostnad sålda varor

Bruttoresultat

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

övriga rörelseintäkter

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstil lgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Ärets resultat

3

Not

4, S, 6,7,
8

7L

2018-01-01
-20L8-12-3L

2 657 945
-1 992 188

665757

-615 101

-34 569

40717

-7 489

-6L6 442

49 315

5 511

1 370

-700

6 163

55 47a

-77 56L

37 9t7

-LL234

26 683

4 (22)

20L7-Ot-Ot
-20L7-L2-3L

2 602 s87

-1 968 786

533 801

-578203
-28926

44582
-73 448

-575 995

57 806

4 II5
2 654

-967

5 802

63 608

-9 047

54567

-ro 847

43720

018

9

10
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Balansräkning
Tkr

TILTGÄNGAR

Anläggningstillgångar

Materie llo a n löggni ngsti llg å ngar
Byggnader och mark

Nedlagda kostnader på annans fastighet
lnventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstil lgångar

F i no nsie llq o n lägg ni ngsti I Igå ngar
Andelar i koncernföretag

Fordringar koncernföretag

Andelar i intresseföretag, insatser i KF

Andra långfristiga vä rdepappersinnehav

Andra långfristiga fordringar
Bostadsrätter

Summa anläggningstillgångar

Omsättn ingstillgångar

Vorulager m m

Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fo rd ri ngor
Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Aktuella skattefordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassq och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TITLGÅNGAR

1312,

74

15

76

Not

t7
18

79

20,2r
22

23

24

20L8-t2-3L

405 917

2285
164757

16 832

589 791

s (221

2017-L2-3L

41s 511

2743
130 016

6 338

554 608

2278
27 000

t28so7
393 882

1276

668

553 611

1 108 219

129 60r

2 050

23 086

728507

456949
1 856

668

613 116

t202907

123 554

8367
427

6027
3337

26 77t
44329

90793
258676

1 461 583

70 276

1 086

1 895

4 974

27 870

46 101

773 877

289 s79

L3s7 7eU
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Balansräkning
Tkr

EGET KAPITAT OCH SKUTDER

Eget kapital

Bundet eget kopital
lnsatskapital

Reservfond

Fritt eget kapital
Dispositionsfond

Balanserad vinst eller förlust
Ärets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
U ppskjuten skatteskuld

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

Kapital i medlemskonton

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Levera ntörssku lder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUI-DER

Not

25

20L8-L2-3L

72945

149 053

151 998

0

754 636

26 683

78t3L9
9433t7

747240

2 !40
4284

40 4r4
46 838

0

3s 972

359L2

766 4t7

34024
93 835

294276

1 461 583

6 (221

2017-L2-31

L2700
146 853

159 553

584 456

128 650

43720
756 836

916 389

123 678

7 497

3 464

28 646

33 607

228

37 575

37 803

t7I 557

33 730

81 034

28632L

26

27

28

29 L3s77e8K
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Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga fordringa r

Förändring av leverantörsskulder

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesteringsverksamheten

lnvesteringar i materiella anläggningstillgångar
lnvesteringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förändring av medlemskapital

Årets kassaflöde

tikvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
tikvida medel vid årets slut

Not

30

31

6 047

1 909

4 655

-5 L28

t2 425

t26279

2018-01-01
-20L8-L2-3L

55 478

63 544
-72 657

to637L

7 (22l'

20L7-OL-OL
-20L7-12-3L

63 608

57 37!
-2r 478

99 561

10 663

-485

3 200

74 425

2 447

129 811

-60267

-83 193

-t43 460

-3 689

-17 338

!31 2r5
tt3 877

-88272

-59 s05

-L47 7t7

-1646

-23 084

t!3 877

90 793 w
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Ärsredovisning och
koncernredovisning (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.

lntäktsredovisning
lntäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning 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 iform 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
tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den
aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till
betalning är säkerställd.

An läggningstil lgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
Huvudindelningen år enligt nedan.

Komponent Nyttjandetid år

Stomme inklusive grund
Stomkomplettering
Fasad

Yttertak
lnstallation el, tele, säkerhet
lnstallation WS

Utöver det används följande komponenter

Stengolv
Plastgolv
Markanläggn ingar
Skylt

För markanläggningar anskaffade före 1990-07-01 har avskrivning skett ned till 25% av anskaffningsvärdet enligt då
gällande regler.

lngen avskrivning sker av komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. p4

80
30
50
40
25
30

50
20
20
20



Coop Norrbotten ekonom isk förening

Org.nr 797000-0944

e (22l'

Byggnader med ett restvärde som understiger 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 väsentligt restvärde.

Följande avskrivningstid tillämpas på övriga materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet 2O är
lnventarier, verktyg och installationer 3-20 är

Nedskrivningar av materiella och immateriella 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 tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i

den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före
skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. 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 redovisas i balansräkningen när
föreningen blir part iinstrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångartas bortfrån 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 intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader
Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade 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 finansiella anläggningstillgångarna.
Nedskrivning 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.lfii
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Varulager
Varulagret har värderats till återanskaffningsvärdet. Den valda värderingsmetoden innebär även att inkurans i

varulagret har beaktats.

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 itemporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion 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 pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som
avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner 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 pensionsförpliktelse som är knuten till en pensionsstiftelse. Företaget redovisar
en avsättning för den del stiftelsens förmögenhet, värderad till marknadsvärde, understiger förpliktelsen.

Företaget har förmånsbestämda pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget
och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas som finansiell anläggningstillgång. I

enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2OI2:7 (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 bekråftas 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 tillräckli6I tiilförtittichet.K



Coop Norrbotten ekonomisk förening

Org.nr 797OOO-0944

tL (22)

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

Not 3 Nettoomsättningens fördelning
20L8 20L7

Nettoomsättningen per rörelsegren

lntäkter per väsentligt intäktslag detaljhandel

Provisioner ombudsverksam het

Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avskrivning enligt plan fördelade på tillgångsslag
Byggnader och mark

Nedlagda kostnader på annans fastighet

lnventarier, verktyg och installationer

Avskrivning enligt plan fördelade per funktion
Försä lj n ings kostn ader

Administrationskostnader

Övriga rörelsekostnader

lnom ett år

Senare än ett år men inom fem år

Senare än fem år

Not 5 Leasing, leasegivare
Årets leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 21 481 (2t7g3l tkr. Coop Norrbotten har inga hyreskontrakt
som sträcker sig längre än tio år.

Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt
följande:

2018 20L7

2 637 673

20 272

2657 945

20t8

76 727

457

34 857

5204t

48 989

280

2 930

s2t99

79 074

42 LO4

L6772
77 890

2 582 888

19 700

2602587

20L7

16 893

457

28902

46252

42748

357

3 747

462s2

19 109

34 600

19 35s

73064w



Coop Norrbotten ekonomisk förening

Org.nr 797OOO-0944

Not 6 leasing, leasetagare
Ärets 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:

2018

L2 (22)

lnom ett år

Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

I 239

22737
4 369

36 339

20L7

8 889

24765
10 610

44264

Not 7 Arvode till revisorer
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.

KPMG

Revisionsuppdrag

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster

20L7

148

T2

103

26t-lb\

2018

280

0

109

389
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Not 8 Personal mm.

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda

övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Återbetalning pensionspremier Folksam/sjukpremier från AFA
försäkring

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

Not 9 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintä kter

Räneintäkter koncernföretag

Övrigt

2018

501

696

2 467

287967

284 434

74r
13 658

93 001

0

LO7 400

391 834

44%
73%

20t8

20!7

566

198

764

3 572

270322
273434

730

12260
89 7L4

-7 L48

95 556

359 390

36%
25%

20L7

7

746
1 901

2654

73 (22l,

195

Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens
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.

8

810

552

L370 1f,
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Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

övriga räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

Not ll Aktuell skatt

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

Skatt pga ändrad taxering tidigare år

Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt

t4 (22',)

20L7

734

833

967

20L7

2018

51

649

700

2018

8 519

820

1 895

LL234

8 430

2 477

0

t0847

Skatt enligt gällande skattesats

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Schablon ränta periodiseringsfond

Schablonintäkt fondandelar

Skattemässig justering avskrivningar

Skattemässig just. av bokfört resultat vid
förs/utr byggnad

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade
resultat

Återföring ersättningsfond

Skattemässigjustering för kostnader som ej
bokförts

Skattemässig justering försäljning andelar i

dotterbolag

Redovisad effektiv skatt

22,00

r,77
-0,03

o,t6
0,94

-0,99

0,00

0,00

-0,79

22,47

2018

Belopp

37 9L7

-8342
-444

72

-62

-355

375

-3

-8 519

Procent

22,0O

0,86

-L,78

0,10

0,63

r,7g

-1,59

-3,18

-3,38

15,45

-12 005

-472

97L

-54

-346

-978

20L7

Belopp

54 567

870

1 737

7 447

0,00 7

0

0

300

0,01

-84t0 
T(
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Not 12 Byggnader och mark

lngående anskaffningsvärden

lnköp

Försä ljningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

lngående avskrivn ingar

Försä ljn ingar/utra ngeringar

Rättelse av tidigare års avskrivning byggnadskomponent

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

lngående nedskrivningar

Ärets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Uppgift er om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde

Verkligt värde

Is (221

Utgående redovisat värde 40s9L7 415 511

Utgående värde 2OI7 på ackumulerade avskrivningar har justerats med 2 598 tkr på grund av rättelse av historiska
avskrivningar på byggnad.

Not 13 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
20L8-t2-3L 20L7-tz-tt

20L8-L2-3L

772849

5 690

-2642

2079
7L7 976

-285773

1 885

0

-16 606

-300 494

-11 565

0

-11 565

196 638

456 478

20L7-t2-3L

689 936

16237
-2609

9 29t
7L2849

-273 497

1 893

2 598

-16773

-285773

-5 565

-6 000

-11 565

740 r94
456 478

Coop Norrbotten har ett flertal förvaltningsfastigheter på handelsområdet 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 disponerar
föreningen ca 92 % respektive 8t % av fastigheternas totala yta till butiksdrift. lngen ny vä rdering är gjord under
2018 16
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Not 14 Nedlagda kostnader på annans fastighet

lngående a nskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

lngående avskrivningar

Ärets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

lngående anskaffn ingsvärden

lnköp

Försäljn inga r/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

lngående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Ärets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

lngående nedlagda utgifter
Under året nedlagda utgifter
Om klassificeringar

Utgående redovisat värde L64757

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

20L8-L2-3L

20L8-L2-3L

7 9t9
7 9L9

-5 t76
-457

-5 634

2285

20ta-L2-t1,

362 886

66041
-23 597

3 933

409270

-232870

23 334

-34 977

-2445L3

6 338

16776
-6222

L6832

20L7-L2-3t

7 979

7 9L9

-4719
-457

-5t76

2743

20L7-L2-3t

341 015

39 604

-27986

4253

352 886

-225 424

27576
-29 022

-232870

130 017

20L7-L2-3L

1s 436

4 445

-13 543

6 338

t6 (22l,

K
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Not 17 Specifikation andelar i koncernföretag

Kapital-
andel

100

Rösträtts-
andel

100

Antal
andelar

500

Bokfört
värde

2 050

2 050

Eget kapital

786

17 (221

Resultat

475

Namn

Luleå DS AB

Luleå DS AB

Org.nr

559042-3678

Not 18 Fordringar hos koncernföretag

lngående anskaffningsvärden

Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 19 Andelar i intresseföretag, insatser i KF

lngående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

lngående anskaffningsvärden

lnköp

Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Säte

Luleå

20t8-L2-3L

27 000

0

-3914

23 086

23 086

20ta-L2-3L

t28 507

128 507

L28sO7

2018-L2-31,

393 882

183 35s

-120288

456 949

455 949

20L7-Lz-tL

0

27 000

0

27 000

27 000

2017-L2-3L

128507

L2aSO7

L28507

2017-L2-3L

340 776

rr7 6s7

-63 945

393 882

3e3882vK
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Not 21 Upplysningar till långfristiga värdepappersinnehav

Redovisat värde

Noterade andelar

Räntebära nde värdepapper

Alternativa placeringar

övrigt

Marknadsvärde

Noterade andelar

Räntebära nde värdepa pper

Alternativa placeringar

Övrigt

lngående anskaffn ingsvärden

Tillkommande fordringar
Utbetalningar under året

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 23 Bostadsrätter och liknande rättigheter

lngående anskaffn ingsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

lngående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

78 (22l,

I den diskretionära förvaltningen uppgår de orealiserade vinsterna till 10 286 (26 811) tkr

Not 22 Andra långfristiga fordringar
20L8-L2-3t

20t8-L2-3L

120 909

274225

61 675

139

456949

t22 627

283 429

61 040

139

467 235

7276

636

-56

1 856

1 855

20L8-L2-3L

1 168

1 158

-s00

-s00

668

2017-L2-3L

96 585

231349

6s 808

140

393 882

7I7 926

233702

68720
r40

420 4a7

2017-12-3L

838

493

-56

t2t6

L276

20L7-L2-3L

1 158

1 168

-500

-500

ssaft(
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Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror

Förutbetalda försäkringspremier

Upplupen ränta

Upplupen bonus från leverantör

Övrigt

Not 25 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst

årets vinst

disponeras så att
avsättning till reservfond

i ny räkning överföres

Not 26 Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser
Ka pitalförsä kringa r
5ärskild löneskatt

Specifikation övriga avsättningar
Medlemsprogrammet

Övriga avsättningar

Not 27 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatteskuld

Temporär skillnad skattemässig avskrivning byggnader

20ta-L2-3L

1 968

392

0

79 265

4 546

26 Ltt

20ra-L2-?t

754636

26 683

781 318

1 335

779 983

781 318

20t8-L2-3L

1723

4t7
2t40

30 730

9 684

40 4L4

20ta-t2-3L

4284
42a4

20L7-L2-3L

1923
0

4

t7 896

8 047

27 870

rs (221

20L7-L2-31

1 205

292
L 497

28 646

0

28646

20L7-L2-3t

3 464

3 4547\
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Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter

Upplupna elkostnader

Förutbetalda hyresintäkter

Övrigt

Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

För egna avsättningar och skulder

Ställda säkerheter

För skulder till kreditinstltut:
För eget pensionsåtagande (kapitalförsä kring)

För övriga långfristiga skulder:

Företagsi nteckn i nga r

Fastigh etsi nteckn i ngar

Eventualförpliktelser
Ansvarighet gentemot PRI Pensionsgaranti för kreditförsäkring
tryggad i penssionstiftelse

Not 30 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar

Nedskrivning fastighet

Rearesultat vid försäljning av a nläggningstil lgångar

Avsättn ingar/fordringa r pensioner

övriga avsättningar

övrigt

20t8-L2-3L 20L7-12-3L

20 667

37 100

15 766

2 876

2739
1 885

81 034

20L7-Lz-?t

1205
1 205

35 000

57 r42
86t42

2664
2664

2017-t2-3L

20 (22)

K

22238
37 852

16 386

2967
2705

11 688

93 835

20L8-L2-3L

7723

L723

0

ro737
LO73t

1 865

1 865

20L8-L2-31,

5204t
0

879

643

9 874

ro7
63 5rt4

46253

6 000

7 !12

456

3 205

346

57 37r
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Not 31 likvida medel

Likvida medel

Kassamedel

Banktillgodohavanden

27 (22l,

20L8-12-31,

4 790

86 003

90793

20L7-t2-3L

4 804

109 073

1r3877

Not 32 Koncernuppgifter
Företaget är moderföretag till Luleå DS AB, org nr 559042-3678. Under året har det vilande dotterbolaget lnteriör i

Kiruna AB, org nr 556205-0655 avyttrats. Med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 5 3
upprättas ingen koncern redovisning.

lnköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 0 % av inköpen och 0,01 % av försäljningen koncernföretag.

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
lnga 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 efterfinansiella poster i procent avjusterat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skattlll,/ilr\
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Revlstonsberättclse
Till föreningsstämman i Coop Norrbotten ekonomisk förening, org. nr 797000-0944

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coop Norrbotten ekonomisk förening för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsengiga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finånsiella resulåt och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberåttelsen årförenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker dårför aft föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende iförhållande till föreningen enligt goä revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det år styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstållande direktören ansvä-
rar åven för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsenfliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid uppräftandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
stållande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till-
lämpas dock inte om styrelsen och verkstållande direktören avser att
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till aft göra något av detta.

Revisorns änsvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsenfliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het år en hög grad av säkerhet, men år ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer aft upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som anvåndare fattar med
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bedömer vi riskerna för väsenfliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegenfligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillråckliga
och ändamålsenliga för aft utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptåcka en våsenflig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsenflig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig Inform-
ation eller åsidosåttande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hånsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uftala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstållande direktörens förvaltning för Coop Norrbot-
ten ekonomisk förening för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker aft föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstål-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

- 
utvårderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkstållande direktörens
uppskaftningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om lämpligheten i aft styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsaft drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhåmtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga aft fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen aft det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revis-
ionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhåmtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida håndelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsåtta verksamheten.

- 
utvärderarvi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett säft som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfaftning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, dåribland de
eventuella betydande brister iden interna kontrollen som vi identifie-
rat.
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Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs nårmare i avsniftet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåmtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uftalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
tråffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hånsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelågenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation år utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande säft.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgår-
der som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i

överensståmmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skö-
tas på ett betryggande sått.

Luleå den 3 april 2019

KPMG AB

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är aft inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler verkstållande direktören i något väsentligt avseende:

- 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersäftningsskyldighet mot föreningen,
eller

- 
på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller födust, och dårmed vårt uttalande om defta, är aft
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget år förenligt med la-
gen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av såkerhet, men ingen garanti för aft
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen eller att ett förslag till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed isverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inståll-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgårder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövarfattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta förvårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit-
ioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

W(--
lonInn.tsrnoberg Rova

Auktoriserad revisor
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