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Framsidans foton
Anette Liljenström är butikschef i Coop Konsum 
skogslyckan Uddevalla, som nyöppnade den 18 
oktober efter ombyggnad. 
izabella Wahlström laddar frukt- och grönt-
avdelningen i Coop Konsum strömslund 
Trollhättan, som nyöppnade den 15 november 
efter ombyggnad. Coop Forum Uddevalla 
byggde om flera avdelningar 2012, bland annat 
mejeriavdelningen där Martin Knutsson ingår i 
teamet.

Verksamhetsidé

Att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt 
för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar 
utveckling för människor och miljö.
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åRet I kORthet

ReSultAt 
efter finansnetto

FörsÄLjning
Försäljningen i föreningens butiker och stormarknader 
ökade med 118 mkr, 4,6 procent, till 1 925 miljoner kro-
nor inklusive moms. Första halvåret var mycket bra medan 
de sista sex månaderna präglades av den svaga konsum-
tionsutvecklingen inom detaljhandeln i hela landet. Trots 
stark konkurrens på marknaden samt relativ svag konsum-
tion ökade föreningens försäljningsvolym, vilket också 
innebar en ökad marknadsandel.

resULTAT
Resultatet efter finansnetto uppgick till 109,7 mkr. 
I resultatet ingår utdelning från Grensemat AB. Rörelse-
resultatet för verksamheten i föreningen blev 37,7 mkr. 

MedArBeTAre
Antalet årsanställda minskade med 6 till 565. Den totala 
sjukfrånvaron minskade från 6,3 till 5,5 procent.

BUTiKernA
Coop Konsum Skogslyckan i Uddevalla och Strömslund i 
Trollhättan nyöppnade under oktober och november efter 
omfattande ombyggnad. Färskvarorna har prioriterats 
och butikerna har fått ett mycket positivt mottagande hos 
föreningens medlemmar och kunder.

CooP ForUM
Coop Forum Uddevalla har utvecklat sina varuavdelningar 
där frukt och grönt, mejeri, bageri och kiosk/kundtjänst 
investerat i ny inredning samt fått utökad yta. De har 
också investerat i ny utcheckning med shopexpress för att 
förenkla för medlemmar och kunder.

grenseMAT AB 
Nordby Supermarket öppnade i november en helt ny butik 
på totalt 10 000 m2. Under året förvärvades ytterligare en 
butik Svinesund Mat, tidigare Rema 1000. 
 Maximat Nordby och Nordby Supermarket fortsatte att 
toppa listan över Sveriges bästsäljande dagligvarubutiker. 

MedLeMMAr
Antalet medlemmar vid årets slut var 103 432. Under 
året tillkom 4 546 nya medlemmar, av dem var mer än 50 
procent under 40 år.

MedLeMsÅTerBÄring
Under 2012 fick ägarna tillbaka 38 miljoner kronor i reda 
pengar. Sedan december 2010 har ägarna haft möjlighet 
till medlemsåterbäring upp till 5 procent på gjorda köp. 
De flesta använder återbäringen direkt, den finns på kortet 
några dagar in på den nya månaden. 

BodALsgris
Under mars inleddes en stor satsning på närproducerat 
fläskkött, från gårdar i Bohuslän och Dalsland, till ett 
konkurrenskraftigt pris. Mottagandet var mycket positivt 
och Bodalsgris fick stor uppmärksamhet i samband med 
lanseringen.

UTveCKLAT sorTiMenT 
Under året har butiker och stormarknader plockat om i 
hyllor och diskar för att kunna erbjuda ett mer attraktivt 
sortiment med många nyheter.
 Coops egna varumärken har uppdaterats. Produkterna 
har förbättrats, förpackningarna utvecklats och många nya 
produkter lanserats. Det ger medlemmar och kunder fler 
alternativ till förmånliga priser. 

50 000 i sTiPendier
Fem föreningar i Bohuslän-Älvsborg fick dela på totalt 
50 000 kronor i stipendier till barn- och ungdomsverk-
samhet, som en del av satsningen på Mat från regionen.

KooPerATivT BisTÅnd
Totalt 321 274 kronor samlades in till Kooperation Utan 
gränser och Vi-skogen. Kunder och ägare bidrog genom 
Bistånd på köpet, pantknappen, insamlingsbössor, lotterier 
vid stämmor och 1 % av försäljningen på FN-dagen.
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Vi bygger regionens  
starkaste matkedja 

COOP extRA OCh COOP kONSuM

Coop Konsum Skogslyckan Uddevalla nyöppnade den 18 oktober och Coop Konsum Strömslund Trollhättan den 
15 november, båda butikerna efter omfattande ombyggnad och upprustning. 
Monica Andersson tipsar om Bodalsgris och Donika Lalinca fyller glassfrysen i Coop Konsum Skogslyckan. 
Izabella Wahlström och Jonathan Stark laddar en inbjudande frukt- och gröntavdelning i Coop Konsum Strömslund. 
Båda butikerna togs emot mycket positivt av kunder och medlemmar.
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en KedjA i TiLLvÄXT
I Bohuslän, Dalsland och Västergöt-
land äger och driver konsumentföre-
ningen 26 matbutiker med profilerna 
Coop Konsum och Coop Extra. Fören-
ingen arbetar aktivt med att planera 
för nyetableringar och ombyggnad av 
befintliga enheter. 
 Butikerna sålde under året för 
1 221 miljoner kronor, en stark 
ökning med 61 mkr, 5,0 procent, mot 
2011. 
 Den nya Coop Extra butiken i Ly-
sekil fortsätter sin framgång och ökade 
sin försäljning betydligt mot föregå-
ende år. Även Brastad har haft en bra 
försäljningsutveckling sedan butiken 
byggdes om. De tre butikerna i Lysekils 
kommun har tillsammans en kraftig 
försäljningsökning, som också innebär 
att marknadsandelarna ökat. 
 Även butikerna i Hunnebostrand, 
Färgelanda och Strömstad har haft en 
bra försäljningsutveckling.

23,6 MiLjoner i ÅTerBÄring      
Medlemmarna som handlade i våra 
butiker Coop Konsum och Coop Extra 
fick under 2012 tillbaka 23,6 miljoner 
kronor tack vare Medlemsåterbäringen. 
Riktiga pengar på Coop MedMera-
kortet.  

CooP KonsUM en KÄnd ProFiL
Totalt 25 butiker drivs med profi-
len Coop Konsum. Prisvärda varor, 
färskvaror av hög kvalitet och ett brett 
sortiment av ekologiska alternativ är 
en del av Coop Konsums erbjudande. 
Coop Konsum är vår vanligaste butiks-
form med ett sortiment som svarar upp 
mot de närboendes behov av färskvaror. 
Alla butiker är KRAV-certifierade.
 Coop Konsum i Bengtsfors har un-
der hösten påbörjat en stor ombyggnad 
som beräknas vara klar till sommaren 
2013. Butiken kommer att få ännu 
bättre och bredare utbud av färskvaror 
samtidigt som tillgängligheten utanför 
butiken ökar. Målet är att Coop Kon-
sum ska vara Bengtsfors bästa matbutik 
med fullt fokus på färskvarorna och ett 
brett sortiment.
 
nYöPPnAT i sKogsLYCKAn
Coop Konsum Skogslyckan i Udde-
valla nyöppnade i oktober efter en 
omfattande ombyggnad. Det mesta är 
nytt i butiken. Stort fokus har varit att 
utveckla färskvarorna som fått betyd-

ligt bättre förutsättningar än tidigare. 
Tillgängligheten ökade genom fler 
parkeringsplatser. Butiken har tagits 
emot mycket positivt av medlemmar 
och kunder.

nYöPPnAT i sTröMsLUnd
Coop Konsum Strömslund i Trollhät-
tan nyöppnade i november. Även här 
har en omfattande ombyggnad ge-
nomförts av hela fastigheten. En helt 
ny entré och nya effektivare kyl- och 
frysdiskar har installerats. Stort fokus 
på färskvaror då dessa avdelningar fått 
utökad yta och ett bredare sortiment.

BodALsgris
En stor satsning på närproducerat 
fläskkött till konkurrenskraftigt pris 
med varumärket Bodalsgris, lansera-
des i mars i samarbete med 14 gårdar 
i Bohuslän och Dalsland. Syftet är att 
erbjuda medlemmar och kunder bra 
mat från vår egen region och möjlig-
het att känna trygghet i att köttet är 
närproducerat och att grisarna har haft 
en schysst tillvaro. Bodalsgris bidrar till 
fortsatt grisuppfödning och odling av 
nyttigt foder i regionen och därmed till 
ett öppet landskap. Mottagandet var 
mycket positivt och Bodalsgris fick stor 
uppmärksamhet vid lanseringen. 

MAT FrÅn regionen
Under oktober sponsrade Konsu-
mentföreningen Bohuslän-Älvsborg 

en deltävling inom 
Matverk 2013, vars 
syfte är att skapa nya 
matprodukter från 
regionala leverantörer. 
Vinnande produkter 
från landskapen går 

vidare till riksfinal och kan få stöd för 
svensk eller internationell lansering. 
 Mat från regionen, som pågått under 
sju år, har haft positiva effekter genom 
bland annat fler regionala produkter i 
butikerna, fler jobb och positiva effekter 
för miljön.
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COOP FORuM OCh COOP Bygg

Coop Forum Uddevalla investerade i ny större frukt- och grönt avdelning, ny mejeriavdelning, ny kiosk och 
spelbutik med kundtjänst, smidigare rutin för Shop Express-kunder och kassor för självutcheckning. 
Linda Larsson och Anneli Nilsson har bland annat koll på hygienprodukterna. Jennifer Eriksson laddar med 
nybakat bröd från Coop Forums bageri. Anette Vinlöv och Maria Eriksson ser till att fyllnadsgraden är hög i 
nya frukt- och gröntavdelningen.

Coop Forum erbjuder det mesta under ett tak  



TvÅ sTorA MArKnAder
Tillsammans sålde de två stormark-
naderna Coop Forum Uddevalla och 
Coop Forum Trollhättan under året för 
703 miljoner kronor vilket motsvarar 
36 procent av föreningens totala för-
säljning. Trots en besvärlig marknads-
situation har stormarknaderna utveck-
lats starkt under året. 

CooP ForUM UddevALLA
Coop Forum Uddevalla ökade försälj-
ningen 2012 och fortsatte att utveckla 
färskvaruavdelningarna. Stormark-
naden har investerat i helt ny frukt och 
grönt avdelning samt gett denna större 
yta samtidigt som sortimentet utökas 
och varuvisningen förbättras. Investe-
ringar har också genomförts i mejeriav-
delningen där nya energisnåla kyldiskar 
med dörrar installerats. 
 Shop Express området har också ut-
vecklats med bland annat nya kassor för 
självutcheckning.
 Kiosk och kundtjänst har fått utökad 
yta med helt ny inredning som gör att 
tillgängligheten ökat.
 Planering har skett under hösten 
för kommande ombyggnad av restau-
rangen. Den nya restaurangen är klar 
under februari.

CooP ForUM TroLLHÄTTAn
Försäljningen av livsmedel och öv-
riga varor utvecklades positivt under 
hela året och avslutades med en stark 
julhandel. Stormarknaden har haft 
en mycket bra försäljningsutveckling. 
Dragningskraften till Coop Forum har 
ökat bland annat genom ny systembo-
lagsbutik och Apotek i anslutning till 
entrén. Tillgängligheten till Överby 
Köpcenter ökade då reparationen av 
Stallbackabron färdigställdes under 
våren.

UTveCKLAT sorTiMenT 
Under året har stormarknaderna 
utvecklat sortimentet med många 
nyheter. Coops egna varumärken har 
uppdaterats. Produkterna har förbätt-
rats, förpackningarna utvecklats och 
många nya produkter lanserats med 
förmånliga priser.

14,4 MiLjoner i ÅTerBÄring
Medlemmarna som handlade på Coop 
Forum i Uddevalla och Trollhättan 
fick under 2012 tillbaka 14,4 miljoner 
kronor tack vare Medlemsåterbäringen. 
Återbäringen i form av riktiga pengar 
sätts in månadsvis på respektive Coop 
MedMera-kort att användas för nya 
inköp. 
 Medlemspunkten ger aktuell 
information om medlemsåterbäring, 
återbäringsnivå och aktuella medlems-
erbjudanden. Där går också att skriva ut 
recept och inköpslistor. 

BYgg oCH TrÄdgÅrd
Coop Bygg för hus och trädgård är en 
del av stormarknadens erbjudande och 
har ett brett sortiment för renovering i 
hemmet och trädgårdsskötsel. I sorti-
mentet finns bland annat verktyg och 
beslag, VVS, el och värme, färg, vägg 
och golv, trädgårdsredskap och- 
maskiner samt jord, krukor, fröer och 
en mängd andra trädgårdstillbehör.

resTAUrAng oCH CAFÉ
Båda stormarknaderna har uppskat-
tade restauranger med café där gästerna 
erbjuds prisvärd och vällagad mat 
från när och fjärran. Goda smörgåsar, 
matiga sallader och nybakat kaffebröd 
finns också med lämplig dryck. För den 
som önskar finns mat för avhämtning 
och beställning.
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gReNSeMAt AB

Nya Nordby Supermarket öppnade den 15 november i helt nya lokaler på 10 000 m2 med senaste 
teknik och mycket nytänkande för att kunna ge kunderna bästa möjliga upplevelse. 
Fredrik Ågren, Nathalie Johansson och Sara Labori har stora toppmoderna ytor att jobba på. 
Mitt i butiken finns frukt och grönt där Anna Karlsson laddar med matnyttiga godsaker. 
I det imponerande demoköket bjuder Angelica Ring kunderna på en smakrik upplevelse.
Tom Erik Bakke, till vänster i bild, är butikschef i MaxiMat Svinesund. Sedan september 2012 
ingår även Svinesund Mat, med Tom Stenstrøm som butikschef, i Grensemat AB.
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ForTsATT TiLLvÄXT
Försäljningen i Grensemat AB ökade 
även 2012 och uppgick totalt till 2 132 
miljoner kronor inklusive moms. 
 Ökningen var stark under hösten. 
Grensemat AB driver dagligvaruhandel 
i butikerna Nordby Supermarket, 
MaxiMat Nordby, MaxiMat Svinesund 
och sedan september 2012 även 
Svinesund Mat. Företaget ägs ge-
mensamt av Konsumentföreningen 
Bohuslän-Älvsborg i Sverige och Coop 
Øst i Norge. 

MedArBeTAre
Grensemat AB hade 294 årsanställda 
under 2012. Totalt är det ca 400 med-
arbetare som gör det möjligt att ställa 
om verksamheten efter de kraftiga 
variationerna i kundtillströmning och 
samtidigt hålla en hög fyllnadsgrad och 
skötselnivå.

Ledning
I ledningen för Grensemat AB ingår 
Ronnie Wångdahl, från Konsument-
föreningen Bohuslän-Älvsborg, som vd. 
Göran Lundgren är driftschef med 
ansvar för de fyra butikerna och 
Kennet Stolfer är ekonomichef. 
Tom Andersen, från Coop Øst, är 
ordförande i styrelsen.

sTorT CenTer BLir sTörre
Nordby Shopping Center är ett av 
Nordens största med ca 110 butiker 
och ca 5 000 parkeringsplatser. En ny 
utbyggnad med 10 000 m2 startade 
2011 och färdigställdes under 2012.
I centret finns förutom dagligvaror 13 
restauranger och kaféer, 40 butiker för 
mode & tillbehör samt ett stort antal 
butiker för hus & hem, hobby & fritid. 

MAXiMAT nordBY
MaxiMat Nordby var överlägsen etta i 
försäljning bland Sveriges dagligvaru-
butiker 2012. Butiken, som ligger i den 
norra delen av centret, har utvecklats 
kraftigt sedan starten 2004 med ett 
stort och spännande varuutbud och 
förstklassiga färskvaror. Ole Jørgen 
Lind är butikschef för MaxiMat 
Nordby. 

MAXiMAT svinesUnd
MaxiMat Svinesund har fortsatt att ut-
vecklas, ökat sin omsättning och stärkt 
sin ställning på Svinesunds handels-
område. Tom Erik Bakke är butikschef 
för MaxiMat Svinesund.

svinesUnd MAT
Grensemat förvärvade Rema 1000 i 
Svinesund under 2012 och nyöppnade 
butiken den 1 september under namnet 
Svinesund Mat. Tom Stenstrøm är 
butikschef för Svinesund Mat.

nordBY sUPerMArKeT
2012 var ett mycket speciellt år för 
Nordby Supermarket då man både 
drev verksamhet i den gamla butiken 
och samtidigt byggde upp nya Nordby 
Supermarket som öppnade den 15 
november.

Nordby Supermarket, som finns i den 
södra delen av centret, har byggts ut 
i etapper och de helt nybyggda större 
lokalerna omfattar totalt 10 000 m2. 
Ovanför butiken finns det 3 plan med 
ca 900 nya parkeringsplatser.
 Butiken har ett brett sortiment och 
är framförallt inriktad på ett stort antal 
riktiga volymvaror. Heidi Fouganthin 
är butikschef för Nordby Supermarket.

FöRSälJNINgSutVeCklINg
grensemat AB, löpande pris, inkl. moms

Nordby
Svinesund
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MedARBetARe OCh kOMPeteNS

Sanningens ögonblick! 

Under 2012 startade föreningen ett utvecklingsprogram Sanningens ögonblick, tillsammans med Coop och 
övriga konsumentföreningar. Sanningens ögonblick är en del av ett större sammanhang där ny vision och 
nya värderingar implementeras. Programmet, som är en stor utbildningssatsning, genomförs i flera steg 
och syftar till ännu bättre skötsel, bemötande, engagemang och affärsmannaskap. Göran Karlsson, Ingrid 
Albinsson, Ann-Sofie Erlandsson och Barbro Olsson på Coop Konsum i Åmål är några av alla medarbetare 
som engagerat sig i Sanningens ögonblick.
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i ledande befattningar

samtliga anställda

engAgeMAng oCH KoMPeTens
Engagerade och kompetenta medarbe-
tare och ett gott ledarskap är viktiga 
förutsättningar för att nå framgång i 
affärsverksamheten. Att säkra ledarför-
sörjning och utveckla ledarskapet är en 
viktig del av föreningens strategier.

MedArBeTAre
Medelantalet anställda under 2012 var 
565, en minskning med 6 mot 2011. 
Årsanställda beräknas som ett genom-
snitt av årets arbetade tid. Av samtliga 
anställda var 82 procent kvinnor och 18 
procent män. I ledande befattningar var 
fördelningen 44 procent kvinnor och 56 
procent män.

ArBeTsMiLjö 
Medarbetarundersökningar är tillsam-
mans med bland annat skyddsronder 
och riskanalyser en del i det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet. 
 Under året har en revidering av före-
ningens rutiner för arbetsmiljöarbetet 
genomförts. Arbetsmiljöhandboken har 
uppdaterats och digitaliserats. 
 Utbildning i systematiskt arbets-
miljöarbete för chefer har genomförts 
tillsammans med arbetsgivarorganisa-
tionen. 

sjUKFrÅnvAro
Den totala sjukfrånvaron minskade 
2012 till 5,5 procent av totalt arbetade 
timmar jämfört med 6,3 procent 2011. 
Främst var det andelen lång sjukfrån-
varo som minskade. 
 Under året har nya rutiner för anmä-
lan och uppföljning av sjukfrånvaron 
införts. Föreningens arbete med Previa 
som leverantör av företagshälsovård har 
intensifierats. Detta har glädjande nog 
lett till att närvaron vid våra arbets-
platser har ökat. Föreningen har också 
ökat fokus på friskvård och slutit avtal 
med flera större gymkedjor för att 
motivera medarbetarna att träna till en 
lägre kostnad.

UTBiLdning
Under 2012 omfattade registrerad 
personalutbildning totalt drygt 4 270 
timmar fördelat på: Lokal utbildning i 

butik 14 %, gemensam branschutbild-
ning 64 %, ledarutveckling 3 % och 
övrig utbildning 18 %. 
 Exempel på genomförd utbildning 
är: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
för chefer, grundläggande livsmed-
elshygien, grundläggande ledarskap, 
grundutbildning frukt och grönt, dip-
lomeringsutbildning frukt och grönt, 
truckutbildning, medarbetarsamtal, 
Sanningens ögonblick.

FrUKT oCH grönT
Under hösten har en större satsning på 
frukt och grönt genomförts. Samtlig 
personal som arbetar med frukt och 
grönt har genomgått en grundutbild-
ning tillsammans med utbildare från 
vår leverantör Everfresh. Den som är 
ansvarig för frukt och grönt på varje 
butik har genomgått en längre diplo-
meringsutbildning som syftar till ännu 
bättre avdelningar och affärsmanna-
skap. Diplomeringsutbildningen avslu-
tas under våren 2013. 

e-UTBiLdningAr 
Under året har Coops E-utbild-
ningsportal kompletterats med ytter-
ligare ett antal kurser. E-utbildningen 
är ett bra komplement till lärande 
på arbetsplatsen och vanlig lärarledd 
utbildning. Nyanställda kan snabbt få 
grundläggande information och mer 
erfarna medarbetare kan repetera sina 
kunskaper. Nu finns totalt 17 utbild-
ningar i allt från matinspiration och 
sortimentsvård till brandutbildning och 
fiskstrategi.

MedARBetARe OCh kOMPeteNS

Män
18%

kvinnor
82%

Män
56%

kvinnor
44%
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Vi ska ha ett så starkt erbjudande till konsumenterna att de väljer att handla hos oss. Mycket bra butiker, 
intressant sortiment, konkurrenskraftiga priser, unika medlemsförmåner och medlems-ägande är starka kort 
i vårt erbjudande. Coop Extra Lysekil uppskattas av kunderna och är ett av många exempel på att vi satsar 
rätt. Visionen är att människor tycker att Coop är värt en omväg. Målet är att skapa värde för medlemmarna.   
  

ledNINg OCh SeRVICeFuNktIONeR



 Coop Forum
Trollhättan

PersonalEkonomi/IT

Marknad

Coop Konsum 
C. Extra (Väst)

Coop Forum
 Uddevalla

VD

 Coop Konsum 
C. Extra (Öst)

Mikael Mattsson
Marknadschef
anställd sedan 2007 
född 1960

Ronnie Wångdahl 
vd
anställd sedan 2009  
född 1966

Fredrik Fast
driftschef väst 
Coop Konsum 
och Coop extra
(butikschef 
strömstad)
anställd sedan 2011
född 1970

AFFäRSORgANISAtION

FöReNINgSledNINg
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AFFÄrsorgAnisATion
Konsumentföreningen Bohuslän-
Älvsborgs vision är att människor 
tycker att Coop är värt en omväg.  
Organisationen ska vara tydlig, målin-
riktad och kostnadsmedveten.
 Servicekontoret i Uddevalla ger stöd 
för hela verksamheten med 28 daglig-
varubutiker och stormarknader i 13 
kommuner. Kontoret har också i vissa 
frågor ett nära samarbete med Gren-
semat AB med omfattande verksamhet 
i fyra butiker i Strömstads kommun.

BUTiKsdriFT oCH FAsTigHeT
Driften av stormarknaderna samt 
fastighets- och etableringsfrågor orga-
niseras under VD Ronnie Wångdahl.
 Driftsansvaret för Coop Konsum och 
Coop Extra har under året delats av 
Jörgen Bergström som ansvarar för 
butikerna i Dalsland och Västergöt-
land och Fredrik Fast som ansvarar för 
butikerna i Bohuslän. Fredrik är tillika 
butikschef för Coop Konsum Ström-
stad. 
 Stormarknadschef för Coop Fo-
rum Uddevalla är Peter Nordman. 
Stormarknadschef för Coop Forum 
Trollhättan är Tobias Håkansson. Båda 
stormarknaderna har även Coop Bygg 
samt restaurang och café.
 Föreningen äger huvuddelen av de 
fastigheter där verksamheten bedrivs. 
Fastighetsunderhåll, om- och tillbygg-
nader samt uppföljning av energi, larm 

och brandskydd sker med egna resurser 
och i kontakt med lokala entreprenörer 
och myndigheter. Planering för nya 
butikslägen och nybyggnation sker även 
i samarbete med KF Fastigheter.

MArKnAd
Ansvaret för marknadsfrågor och kon-
takter med Dagligvarugruppen inom 
KF samt övriga partners för varuför-
sörjning och logistik ligger i Marknads-
avdelningen med Mikael Mattsson som 
marknadschef.

PersonAL
Avdelningen ger stöd till affärsverk-
samheten och ansvarar för administra-
tion och utveckling inom personal-
området. I arbetet ingår utveckling av 
personalprocesser, kompetensförsörj-
ning, personaladministration, löner, 
arbetsmiljö och arbetsrätt. Karl Nygren 
är personalchef.

eKonoMi oCH iT 
Ekonomiavdelningen ansvarar för all 
redovisning, ekonomisk förvaltning 
och finansiering, analyser, rapporter, 
statistik samt datafrågor och IT. Av-
delningen ansvarar även för medlems-
organisationen. Ekonomisystem och 
IT-stöd utvecklas fortlöpande för att nå 
ökad effektivitet och god anpassning till 
rationella rutiner. Monica Lundström 
är ekonomichef.

Strategin är att vara nummer 
ett på den lokala marknaden

ledNINg OCh SeRVICeFuNktIONeR

Monica lundström
ekonomichef  
anställd sedan 2000 
född 1950

karl Nygren
Personalchef
anställd sedan 2010 
född 1973

Jörgen Bergström
driftschef öst
Coop Konsum 
och Coop extra
anställd sedan 1991
född 1971

Peter Nordman
stormarknadschef 
Coop Forum Uddevalla
anställd sedan 2011
född 1974

tobias håkansson
stormarknadschef 
Coop Forum Trollhättan 
anställd sedan 2010
född 1978
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UPPdrAgeT
Vårt uppdrag som konsumentförening 
är att göra medlemsnytta. Främst gör 
vi det genom att driva bra butiker och 
erbjuda prisvärda varor av god kvalitet. 
Medlemskapet ger dessutom tillgång 
till ett antal förmåner och tjänster. 
 Vår ägarform gör att vi kan arbeta 
långsiktigt och ständigt utveckla och 
förbättra verksamheten med målet att 
ha nöjda kunder och medlemmar.

38 MiLjoner i ÅTerBÄring 
Medlemsåterbäringen som startade den 
1 december 2010 fick full effekt under 
2011 och gav under 2012 38 miljoner 
kronor tillbaka till medlemmarna i 
återbäring från Konsumentföreningen 
Bohuslän-Älvsborg.
 Medlemsåterbäringen är ett mo-
dernt, smidigt och unikt sätt att ge 
medlemmarna ett tydligt ekonomiskt 
utbyte av medlemskapet. Den kan ge 
från 1 upp till 5 procent återbäring från 
första kronan vid inköp i Coop butiker 
och hos vissa andra partners. Ju mer 
man handlar under en månad, desto 
högre procentsats får man tillbaka – i 
reda pengar. Återbäringen beräknas 
per kalendermånad och sätts in på ett 
konto knutet till Coop MedMera-
kortet i början av månaden efter.

Coop MedMera är ett medlemskort 
men också ett smidigt betalkort. 
 Genom att betala med Coop 
MedMera konto eller VISA får man 
1 procent extra i medlemsåterbäring. 
Mer information finns i butikerna och 
på webbplats www.coop.se.

MÅngA nYA MedLeMMAr
Medlemsökningen har varit stark under 
året. Medlemsåterbäringen är en starkt 
bidragande orsak till detta. Totalt 4 546 
konsumenter gick in som medlemmar 
i föreningen under året. Antal utträden 
var 1 152. Den 31 december 2012 var 
medlemsantalet 103 432, då ingår ett 
antal dödsbon vars medlemskap ej 
avslutats.

MedleMSNyttA

Medlemsåterbäring och bra butiker

- två tydliga sätt att göra 
medlemsnytta 

MedleMSNyttA 2012

Följande investeringar, åtgärder och erbjudan-
den är exempel på nytta och mervärden för 
medlemmar under året:

•	 Totalt	fick	medlemmar	tillbaka	38	miljoner		
 kronor i medlemsåterbäring. ett unikt och  
 tydligt ekonomiskt utbyte av att vara med- 
 lem. Från 1 upp till 5 procent på inköpen per  
 månad. 

•	 Drygt	45	miljoner	kronor	investerades	för	att		
 utveckla och förbättra föreningens 28 butiker  
 och stormarknader inom regionen.

•	 Stor	satsning	på	Bodalsgris	för	att	kunna		
 erbjuda närproducerat fläskkött från gårdar 
 i regionen.

•	 Aktuella	medlemserbjudanden	i	butikerna		
 varje vecka.

•	 Intressanta	erbjudanden	från	MedMera-		
 partners, som t.ex.rabatt på resor och Coop  
 Hotellpremie.

•	 Coop	Medlemspanel,	med	ca	20	000	med-
 lemmar varav 751 från vår förening, som via 
 e-post svarar på frågor och tycker till om  
 Coop. 

•	 Kooperativ	samverkan	för	gemensamma		
 inköp, prispress och hållbar utveckling.

•	 Tidningen	Coop	Mersmak	till	aktiva	
 medlemmar utan kostnad.

•	 Stort	utbud	av	ekologiska	produkter	och		
 rättvisemärkta varor, Fair Trade.

•	 Stöd	till	Nordens	Ark	som	bidrag	till	en	håll-	
 bar samhällsutveckling.

•	 Stöd	till	Kooperation	Utan	Gränser	och	Vi-	
 skogen med totalt 321 274 kronor för hjälp  
 till självhjälp i utvecklingsländer genom  
 pantknapp, bistånd på köpet och insamlings 
 bössor samt från lotterier vid stämmorna och  
 1 % av försäljningen på Fn-dagen. 



MedleMSNyttA

Susanne och Jan Borssén på Sallebyns gård i Brålanda deltar i satsningen på Bodalsgris, som är ett 
praktiskt exempel på hur konsumentföreningen kan göra medlemsnytta. I samarbete med 14 gårdar i 
Bohuslän och Dalsland kan vi erbjuda medlemmar och kunder närproducerat fläskkött till konkurrens-
kraftigt pris med varumärket Bodalsgris. Det innebär bra mat från vår egen region och ger möjlighet 
att känna trygghet i att köttet är närproducerat och att grisarna har haft en schysst tillvaro.
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Valberedning

STYRELSE

Revisorer

Butiksråd
Coop Forum - råd     

Butiksråd
Coop Forum - råd     

MEDLEMMAR I 10 DISTRIKT

FÖRENINGSSTÄMMA

Distrikts-
stämmor

Distrikts-
stämmor

 Valberedning Valberedning

VALDA MEDLEMSOMBUD I DISTRIKT

MedleMSORgANISAtION

sTÄMMor   
Drygt 1 200 medlemmar deltog vid nio lokala distrikts-
stämmor 19-21 mars. Där lämnades information och 
besvarades frågor om butikerna och föreningen samt 
genomfördes val av ombud till föreningsstämman. 
 Föreningsstämman på Vann i Brastad den 12 april god-
kände bokslutet, beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 
och vd samt valde styrelseledamöter och revisorer. 
 Susanne och Jan Borssén informerade om den stora 
satsningen på Bodalsgris. Nina Jarlbäck, ordförande i KF, 
medverkade och informerade om Coop och Kooperativa 
Förbundet.

disTriKTsoMBUd oCH BUTiKsrÅd
Valda ombud deltog i möten inom sitt distrikt för infor-
mation och uppföljning. I respektive distrikt utsågs lokala 
butiksråd och Coop Forum-råd för att ta vara på synpunk-
ter från medlemmar och kunder och bidra till att utveckla 
butikerna.
 
ordFörAndeTrÄFFAr
Under året genomfördes tre ordförandeträffar, med repre-
sentanter från distrikten, för information och dialog om 
butikerna och föreningens verksamhet. 

Föreningens sTYreLse
Styrelsen har säte i Uddevalla och genomförde 8 möten 
under året. 
 Den 31 december 2012 var fördelningen bland styrel-
sens ordinarie ledamöter 5 kvinnor och 4 män. 
 

sTYreLseLedAMöTer 
Valda av föreningsstämman 2012 för två år:
Björn Johansson, Bengtsfors, ordf.
Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad
Per-Olov Magnusson, Färgelanda

Valda av föreningsstämman 2011 för två år:
Ronny Johansson, Hunnebostrand
Britt Ahrin, Ljungskile
Stig Nilsson, Lysekil
Ann-Sophie Nykrans Svedhem, Vänersborg

Personalrepresentanter, ordinarie:
Rose-Marie Mabäcker, Bäckefors
Veronica Porath, Fengersfors

Personalrepresentanter, ersättare:
Ann Persson, Uddevalla
Maria Carlsson, Håverud

revisorer 
Extern revisor
Göran Johansson, KPMG AB

Ordinarie
Henry Carlsson, Uddevalla, vald 2012 för två år
Anna-Karin Palm, Ljungskile, vald 2011 för två år

Ersättare
Pia Gustafsson, Uddevalla, vald 2012 för ett år
Bengt Larsson, Uddevalla, vald 2012 för ett år 

MedleMSORgANISAtION

Medlemsorganisation
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dIStRIkt 1. uddeVAllA/MuNkedAl
Coop Forum Uddevalla
Coop Konsum skogslyckan 
Coop Konsum Ljungskile
Coop Konsum Munkedal
Försäljning 2012: 524 milj.kr.
Medlemmar 31/12 2012: 22 496 
Fullmäktige att välja 2013: 14

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: Agneta Thelander-johansson 

ordförande, Kerstin Lindh, oili olsson, Bertil 

olsson, gerhard olofsson, Anita Frisk, Kari 

Malmberg, Carin Blom, Ulla-Britt Bertilsson, 

görel Christernilsson, elisabeth Hansson, 

Tomas Torstensson, Katarina Boqvist, Carina 

Antonsson. 

Suppleanter: Marita Kalin, Kent Karlsson, 

Britt-Marie Börjesson.

dIStRIkt 2. tROllhättAN
Coop Forum Trollhättan
Coop Konsum strömslund
Coop Konsum sjuntorp
Coop Konsum Hörngatan
Försäljning 2012: 358 milj. kr.
Medlemmar 31/12 2012: 18 574
Fullmäktige att välja 2013: 11

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: runo elgh ordförande, Yngve 

Karlsson, erik johansson, ingvar Ågren, irene 

Bratt, doris elgh, Leif Wetterlund, sonja 

olsson, eva Bergström, eric johansson, Maj-

Britt Persson.

Suppleanter: Lilian Axelsson, Börje ekström, 

gerd Bengtsson, Britt-Marie öberg, Momtaz 

dharsani, Lars ove Blomryd, Hans Fussi, 

Marie Hagel.

dIStRIkt 3. MelleRud
Coop Konsum Mellerud
Coop Konsum Åsensbruk 
Försäljning 2012: 35 milj. kr.
Medlemmar 31/12 2012: 3 462
Fullmäktige att välja 2013: 2

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: roland Augustsson ordförande, 

irma ekström.

Suppleanter: Kjerstin Ljungqvist, 

eva Bjurström.

dIStRIkt 4. FäRgelANdA
Coop Konsum Färgelanda
Coop Konsum Högsäter 
Försäljning 2012: 66 milj. kr.
Medlemmar 31/12 2012: 2 758
Fullmäktige att välja 2013: 2

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: Håkan ekman ordförande, ove 

Qvick, Mona grundberg.

Suppleanter: rune Månsson.

 
dIStRIkt 5. lySekIl
Coop extra
Coop Konsum rosviksgatan
Coop Konsum Brastad
Försäljning 2012: 184 milj. kr.
Medlemmar 31/12 2012: 5 678
Fullmäktige att välja 2013: 3

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: Lars jusonius ordförande, solveig 

Aronsson, Tora jagefeldt.

Suppleanter: gunnel Karlsson, Birgitta 

Andersson, Anne-Marie Hermansson.

dIStRIkt 6. VäNeRSBORg
Medlemmar 31/12 2012: 10 032
inom distriktet finns för närvarande 
inte någon butik och inte några med-
lemsombud.

dIStRIkt 7. åMål
Coop Konsum, Mellanbrogatan  
Coop Konsum, Karlstadsvägen
Försäljning 2012: 97 milj. kr
Medlemmar 31/12 2012: 4 783
Fullmäktige att välja 2013: 3

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: göran ekman ordförande, Karl 

gunnar johansson, Katarina Herke. 

Suppleanter: Margot johansson, Marie-

Louise Fransson, sonja stener.

dIStRIkt 8. SOteNäS
Coop Konsum Kungshamn 
Coop Konsum Hunnebostrand
Coop Konsum Bohus-Malmön
Försäljning 2012: 148 milj. kr.
Medlemmar 31/12 2012: 3 978
Fullmäktige att välja 2013: 3

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: Kjell Andersson ordförande, Lena 

nilsson, Lotta johansson.  

Suppleanter: Anders johansson, jan 

Mattsson, stephan Karlsson.

dIStRIkt 9. BeNgtSFORS/ed
Coop Konsum Bengtsfors
Coop Konsum Mustadfors
Coop Konsum ed 
Coop Konsum Bäckefors
Försäljning 2012: 210 milj. kr.
Medlemmar 31/12 2012: 6 735
Fullmäktige att välja 2013: 4

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: Maulene granström ordförande, 

Kåre Karlsson, Mats Bergström, Marianne 

Bryntesson.

Suppleanter: sune Wiik, sten Åke jansson, 

Anna Ferger, Per Hagman.

dIStRIkt 10. StRöMStAd/tANuM
Coop Konsum strömstad
Coop Konsum grebbestad
Coop Konsum Tanumshede
Coop Konsum Fjällbacka
Försäljning 2012: 302 milj. kr.
Medlemmar 31/12 2012: 9 154
Fullmäktige att välja 2013: 5

dIStRIktSOMBud (VAldA 2012) 

Ordinarie: Arne Weisaeth ordförande, Kerry 

Furufors, Kerstin olausson, Merry johansson, 

Lisa Andersson.

Suppleanter: Brita Karlsson-ivarsson, rose-

Marie Lindström, Morgan olausson, inger-

Lise olsson, Alf johansson.

MedleMSORgANISAtION
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Förvaltningsberättelse

FöRVAltNINgSBeRättelSe

Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening, org.
nr 758500-1006, får härmed lämna följande årsredovisning för verksamhetsåret 2012.

verKsAMHeT
Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg bedriver detaljhan-
del med dagligvaror i 13 kommuner i Bohuslän, Dalsland och 
Västergötland. Verksamheten drivs med butikskoncepten Coop 
Konsum och Coop Extra. Två stormarknader Coop Forum säljer 
även specialvaror och produkter för bygg och trädgård samt 
driver restaurang och kafé. Visionen är ”Coop värt en omväg”. 
Målet är att skapa värde för medlemmarna.

FörsÄLjning oCH resULTAT
Resultatet för 2012 är Konsumentföreningen Bohuslän-Älvs-
borgs hittills starkaste. Trots en svag marknad har både omsätt-
ning och resultatutveckling varit positiv. Medlemsåterbäringens 
återinförande, attraktiva erbjudanden och god kostnadskontroll 
har bidragit till den goda lönsamheten.
 Föreningens totala omsättning uppgick till 1 924,9 miljo-
ner kronor inklusive moms, exklusive moms 1 652,0 mkr. För 
2012 innebär detta en ökad försäljning med 4,6 % procent mot 
föregående år.
 Enligt SCB:s detaljhandelsindex från december har daglig-
varuhandelns ackumulerade omsättning sedan årets början ökat 
med 3,3 % i löpande priser. I fasta priser, justerat för pris- och 
kalendereffekt, ökade volymen med 1,3 %. 
 Resultatet efter finansiella poster ökade med 24,6 miljoner till 
109,7 mkr. Resultatet har belastats med 38 miljoner i utbetalning 
enligt Med Mera programmet.

oFFensiv invesTeringsTAKT 
Årets totala investeringar uppgick till 45,4 mkr, varav i egna 
fastigheter 31,6 mkr (47,8) och i ny butiksutrustning 13,8 mkr 
(40,8). De senaste årens goda resultat har konsoliderats i verk-
samheten och ger goda förutsättningar för en fortsatt hög takt i 
modernisering och utbyggnad av befintliga butiker och planering 
för nyetableringar eller förvärv. Detta för att kunna möta och 
överträffa kundernas förväntningar vad gäller pris, sortiment och 
butiksupplevelser.

viKTigA HÄndeLser 2012
Konkurrensen inom detaljhandeln fortsatte att vara stark under 
året samtidigt som försäljningen påverkades av svag arbetsmark-
nad i regionen, osäkerhet i den konjunktur som under hösten 
försvagats betänkligt. Trots detta så har omsättningen ökat 4,6 %, 
en mycket god prestation.
 Efter omfattande ombyggnad, invigdes den 18 oktober Coop 
Konsum Skogslyckan Uddevalla och en månad senare var det 
dags för Coop Konsum Strömslund Trollhättan att göra 
detsamma.  Dessa både enheter har fått en välbehövlig upp-
fräschning, både gällande fastighet samt även kylmaskiner och 

inredning. Butikerna har tagits mycket väl emot av våra medlem-
mar och överträffar de prognoser som gjordes vid projekteringen.  
Hyresavtal har tecknats för nyetableringar i Älvängen och i 
Tanums Köpcenter. 
 Mat från regionen, som under flera år medfört fler regionala 
produkter i sortimentet, fler jobb, kortare transporter och även 
bidragit till ett öppet landskap och levande lantbruk, utvecklades 
ytterligare under året med Bodalsgris. 
 Fem föreningar i området fick under året ta emot stipendier 
från vår satsning på Mat från regionen. Fokus för dessa förening-
ars verksamhet skall vara en inriktning på barn och ungdomar.
 Återbäringen som infördes den 1 december 2010 har nu ver-
kat i två år med mycket positivt utfall, ju mer man köper ju mer 
får man tillbaka, kooperation när den fungerar som bäst. Vi har 
under året återbetalat till våra medlemmar och ägare 38 miljoner 
kronor i reda pengar.

PersonAL
Antalet årsanställda minskade till 565 (571). Säkerhetsnivån för 
personalen höjdes genom ytterligare investeringar i slutna kas-
sasystem och uppgradering av överfallslarm, kameror och andra 
säkerhetshöjande åtgärder. Arbetsmiljöhandboken och rutinerna 
för arbetsmiljöarbetet reviderades under året liksom rutinerna för 
anmälan och uppföljning av sjukfrånvaro.

FrAMTid
Styrelsen beslutade under året om en strategisk plan för perioden 
2012-2015 med visionen ” Coop värt en omväg”. För att klara en 
långsiktig utveckling är det styrelsens uppfattning att fortsatt 
fokus på effektivisering av butiksdriften och en hög takt i 
fortsatta investeringar i egna enheter är nödvändig. Detta kräver 
i sin tur att lönsamhet upprätthålls i befintliga enheter och att 
skapade medel konsolideras i verksamheten. Det är styrelsens 
målsättning att med Medlemsåterbäring och övriga medlemsför-
måner skapa tydliga mervärden för medlemmarna. 

vÄsenTLigA risKer oCH osÄKerHeTsFAKTorer.
Hög etableringstakt inom detaljhandeln med fortsatt utbyggnad 
av köpcentra i regionen ställer höga krav på föreningens förmåga 
att effektivisera, investera, nyetablera och höja nivån på medar-
betarnas kompetens och på kunderbjudandet.

TACK
Styrelsen och VD vill tacka alla medlemmar för det förtroende 
som man visat för vår verksamhet. Ett stort tack också till alla 
anställda och förtroendevalda för ett engagerat och framgångs-
rikt arbete under 2012.
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 Not 2012 2011

nettoomsättning  1 651 996 1 579 250

Kostnad sålda varor  -1 244 340 -1 202 719

Bruttoresultat  407 656 376 531

   
Försäljningskostnader  -387 058 -378 941

Administrationskostnader  -5 624 -5 532

övriga rörelseintäkter 3 22 716 22 524

Rörelseresultat 1,2 37 690 14 582

   
intäkter från andelar i intresseföretag 4 60 000 60 000

resultat från värdepapper/fordringar
som är anläggningstillgångar 5 2 831 2 688

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 9 327 8 115

räntekostnader och liknande resultatposter  -156 -272

Resultat efter finansiella poster  109 692 85 113

   
Bokslutsdispositioner:
   
Upplösning av periodiseringsfond  9 942 2 326

Avsättning till periodiseringsfond  -13 786
 
Avskrivning utöver plan inventarier  -2 561 -2 395

Aktuell skatt  -10 877 -6 161

Förändring av uppskjuten skatt   20

åRetS ReSultAt  92 410 78 903

resultaträkning  
1 Jan - 31 Dec

Belopp i tkr

ReSultAtRäkNINg



  tIllgåNgAR Not     2012-12-31 2011-12-31

ANläggNINgStIllgåNgAR
    
Materiella anläggningstillgångar 7
  
Byggnad och mark  317 654 321 334

Förbättringsutgifter på annans fastighet  4 166 353

inventarier, verktyg och installationer  84 920 85 783

Pågående nyanläggningar  8 747 3 161

Summa materiella anläggningstillgångar  415 487 410 631

   
Finansiella anläggningstillgångar
   
insatser KF 8 58 496 56 611

Förlagsinsatser KF 9 40 000 20 000

Aktier i intresseföretag 10 36 000 36 000

Långfristiga värdepappersinnehav 11 8 232 8 223

Summa finansiella anläggningstillgångar  142 728 120 834

SuMMA ANläggNINgStIllgåNgAR  558 215 531 465

   
OMSättNINgStIllgåNgAR  
   
Varulager  90 325 90 804

kortfristiga fordringar
   
Kundfordringar  5 430 4 771

skattefordran  6 384 7 976

övriga fordringar  1 272 2 215

Likvida medel hos KF 18 189 663 196 208

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 12 374 15 288

Summa kortfristiga fordringar  215 123 226 458

kassa och bank 18 296 703 197 024

SuMMA OMSättNINgStIllgåNgAR  602 151 514 286

SuMMA tIllgåNgAR  1 160 366 1 045 751

Balansräkning 

Belopp i tkr
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Balansräkning

Belopp i tkr

  eget kAPItAl, AVSättNINgAR OCh SkuldeR Not   2012-12-31 2011-12-31

eget kAPItAl 13  

Bundet eget kapital   

Medlemsinsatser  19 433 19 363

reservfond  76 853 72 909

Summa bundet eget kapital  96 286 92 272

Fritt eget kapital
   
dispositionsfond  700 011 623 727

Balanserade vinstmedel   1 326

Årets resultat  92 410 78 903

Summa fritt eget kapital  792 421 703 956

SuMMA eget kAPItAl  888 707 796 228

Obeskattade reserver
   
Periodiseringsfonder 14 48 966 45 122

Avskrivning utöver plan inventarier  22 771 20 210

Summa obeskattade reserver  71 737 65 332

AVSättNINgAR  15
    
Uppskjuten skatt  227 227

Summa avsättningar  227 227

SkuldeR
   
långfristiga skulder
   
Medlemsinlåning  10 369 10 812

Summa långfristiga skulder  10 369 10 812

kortfristiga skulder
   
Leverantörsskulder  114 922 102 282

övriga skulder  22 861 21 835

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 51 543 49 035

Summa kortfristiga skulder  189 326 173 152

SuMMA eget kAPItAl, AVSättNINgAR OCh SkuldeR  1 160 366 1 045 751

PANteR OCh ANSVARSFöRBINdelSeR

  2012-12-31 2011-12-31

Ställda panter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

19
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Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -39 838 -58 691

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  600 1 976

Förändring av pågående nyanläggningar  -5 586
 
investering i finansiella anläggningstillgångar  -20 010 -5 049

Fusionerade föreningar   -50

kassaflöde från investeringsverksamheten  -64 834 -61 814

Finansieringsverksamheten   
   
Förändring i medlemsinsatser  69 346

Amortering av skuld   -4 979

Förändring i medlemsinlåning  -444 -219

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -375 -4 852

årets kassaflöde  93 134 24 878

likvida medel vid årets början  393 232 368 354

likvida medel vid årets slut 18 486 366 393 232

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr

 Not  2012 2011
 

den löpande verksamheten
   
resultat efter finansiella poster  109 694 85 113

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 17 38 083 36 020

Betald skatt  -9 286 -12 872

kassaflöde från den löpande verksamheten    
före förändringar i rörelsekapital  138 491 108 261

Kassaflöde från den löpande verksamheten
   
Förändring av varulager  480 2 512

Förändring av fordringar  3 198 147

Förändring av leverantörsskulder  12 640 -22 609

Förändring av övriga rörelseskulder  3 534 3 233

kassaflöde från den löpande verksamheten  158 343 91 544

kASSAFlödeSANAlyS



Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

Belopp i tusentals kronor om inget annat anges.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämdens allmänna råd (förutom vad avser redovisning 
av kassaflöde där redovisningsrådets rekommendation nr 7 har till-
lämpats).   
   
i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer redovisas 
uppskjuten skatt i balansräkningen.   
Uppskjuten skatt i obeskattade reserver särredovisas inte.  
   
Materiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskost-
nad efter avdrag för avskrivningar enligt plan över bedömd nyttjan-
deperiod. nedskrivning sker med bestående värdenedgång.  
 

   
varulagret är värderat till anskaffningsvärde med avdrag för 3 pro-
cents inkurans.   
   
övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges.   
   
Medlemsåterbäringen inom ramen för Coop Med Mera programmet 
har redovisats som en försäljningsreduktion.  
 

Not 4 Intäkter från andelar i intresseföretag

 2012  2011

Utdelningar 60 000  60 000

Not 3 övriga rörelseintäkter

 2012 2011

intäktshyra 6 116 4 909

Mediabidrag 9 165 9 087

reavinst på fastighetsförsäljning 583 1 369

övriga rörelseintäkter 6 852 7 159

Summa  22 716 22 524

Not 6 övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter
 2012 2011

räntor (bank och dylikt) 9 327 8 115

Summa 9 327 8 115

Not 5 Resultat från värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgång
 2012 2011

Utdelning på medlemsinsatser i KF 2 830 2 688

övriga räntor 1 

Summa 2 831 2 688

Not 1 Avskrivningar

Avskrivningar baseras på antagande om nyttjandeperiod för respek-
tive avskrivningsobjekt. Årliga planenliga avskrivningar sker enligt 
följande.
 
Maskiner och inventarier 10-20 % av anskaffnings kostnaden
Byggnad   3 % av anskaffningskostnaden 
Markanläggning  5 % av anskaffningskostnaden 
Förbättringsutgifter   
annans fastighet  5 % av anskaffningskostnaden
 
Avskrivningar på anläggningstillgångar ingår med följande värden i 
försäljningskostnad:
   
 2012 2011
Planenliga avskrivningar 40 515 38 531

Not 2 Anställda och löner

Medeltalet anställda 
 2012 2011

Kvinnor 463 462
Män 102 109
Summa 565 571

löner och ersättningar
 2012 2011

styrelse och vd 2 644 2 434
övriga anställda 172 175 165 650
Summa 174 819 168 084

Sociala kostnader                      2012 2011

sociala kostnader totalt 58 806 60 536  
varav pensionskostnader  
för vd (exkl löneskatt) 179 217  
varav pensionskostnader för    
övriga anställda 5 188 8 780

 
könsfördelning inom företagets ledning 2012 2011

styrelse:   
Kvinnor % 55,0 55,0
Män % 45,0 45,0
   
övriga ledande befattningshavare:   
Kvinnor % 13,0 13,0
Män % 87,0 87,0

Pensioner                      
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP 
Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavande i stiftelsen 
den 31 december 2012 översteg pensionsskulden med 930 tkr 
(5 484 tkr).

Avgångsvederlag
För vd gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. 
vid uppsägning från föreningens sida är vd berättigad till ett 
avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. 

tIlläggSuPPlySNINgAR
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Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier Inventarier  Pågående 
   nyanläggningar 

 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 325 066 295 378 3 161 33 060
inköp/årets förändring 26 004 40 825 5 586 -29 899
Kooperativa Föreningen Klippan U.P.A/fusion  1 102   
Försäljning/Utrangering -37 -12 239    
utgående ackumulerat anskaffningsvärde 351 033 325 066 8 747 3 161

ingående avskrivningar 239 282 223 785
Försäljning/Utrangering  -11 214
Kooperativa Föreningen Klippan U.P.A/fusion  1 004 
Årets avskrivning 26 831 25 707
utgående ackumulerade avskrivningar 266 113 239 282
utgående planenligt restvärde 84 920 85 783
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 22 771 20 210

Fastigheter Byggnad, mark   Förbättringsutgifter  
 markanläggning  i annans fastighet
 
 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 479 219 426 029 784 784
inköp 9 949 47 836 3 885 
Försäljning -207 -1 404   
Kooperativa Föreningen Klippan U.P.A/fusion  6 758   
utgående ack. anskaffningsvärde 488 961 479 219 4 669 784   
  
ingående avskrivningar 157 885 144 628 431 392
Försäljning -190 -1 172   
Årets avskrivningar 13 612 12 782 72 39
Kooperativa Föreningen Klippan U.P.A/fusion  1 647   
utgående ack. avskrivningar 171 307 157 885 503 431
utgående planenligt restvärde 317 654 321 334 4 166 353

Not 9 Förlagsinsatser kF
Förlagsinsatser KF 20 000  
Årets förändring 20 000
Summa Förlagsinsateser kF 40 000

Not 8 Insatser kF 
 2012 
ingående insatser 56 611
Årets förändring 1 885
Summa utgående insatser 58 496  



tIlläggSuPPlySNINgAR
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Not 11 långfristiga värdepappersinnehav
 kapitalandel Antal aktier 2012 2011

insatser i Fonus, oK m.m.   251 242
ddF AB (556686-0630) 13% 32 637 2 863 2 863
grytingen nya AB (556747-5842)  20% 197 118 118
Handpenning för aktier i Pare kronhjorten AB    5 000 5 000
Summa    8 232 8 223

Not 10 Aktier i intresseföretag
  kapitalandel Antal aktier 2012  2011
  
grensemat AB (556353-3453)  50% 360 000 36 000 36 000
resultatet i grensemat-koncernen är 152 378 tkr  och det egna kapitalet uppgår till 269 415 tkr.
Föreningens andel av det egna kapitalet i grensemat är 50 % och uppgår till 134 707 tkr.  
Summa    36 000 36 000

  
 2012 2011
Upplupna varurabatter 6 930 9 903

övriga förutbetalda kostnader    
och upplupna intäkter 5 444 5 385

Summa 12 374 15 288

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

     
 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital Summa
 Medlemsinsatser Reservfond inkl. uppskjuten skatt 
                         

enligt balansräkning 2011-12-31 19 363 72 909 703 956 796 228

Förändring av medlemsinsatser 69   69

Avsättning till reservfond  3 945 -3 945 

Årets resultat   92 410 92 410

enligt årsbokslut 2012-12-31 19 432 76 853 792 421 888 707

Not 13 eget kapital

 2012 2011
Periodiseringsfond tax 2007 KBÄ  9 942

Periodiseringsfond tax 2008 KBÄ  10 885 10 885

Periodiseringsfond tax 2009 KBÄ  9 252 9 252

Periodiseringsfond tax 2010 KBÄ  15 043 15 043

Periodiseringsfond tax 2013 KBÄ  13 786 

Summa periodiseringsfonder 48 966  45 122

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver ingår med 22,0 % av periodiseringsfonderna med 10 773 tkr (11 867 tkr).  

   

 

Not 14 Periodiseringsfonder
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 2012 2011

erhållen intäktsränta under året 9 327 8 116
Betald kostnadsränta under året 156 272

   
   

Medlemsutveckling 2012    
    
Medlemsutvecklingen har varit enligt följande:
 2012 2011  
  
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början 100 038 95 475 
Antal tillkommande medlemmar under året  4 546 5 233 
Antal avgångna medlemmar under året 1 152 -670 
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut 103 432 100 038
 
varav dödsbon 4 517 4 114
   

 2012  2011

Uppskjuten skatt på byggnader    

och markanläggningar. 227  227

Summa avsättningar 227  227

upplysningar om betalda räntor

Not 15 Avsättningar

 2012 2011

Upplupna löner och semesterlöner 21 476 20 230

Upplupna sociala avgifter

och pensionskostnader 18 394 16 614

Förutbetalda hyresinkomster 1 129 1 413

Fastighetsskatt 4 000 3 965

Löneskatt 1 686 1 897

övrigt 4 858 4 916

Summa 51 543 49 035

Not 16 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 18 likvida medel
 2012 2011

Kassa och bank 296 703 197 024

Likvida medel hos KF 189 663 196 208

Summa  486 366 393 232

24

 2012 2011

Avskrivningar 40 515 38 531

reaförlust byggnader/inventarier 37 

reavinst byggnader/inventarier -583 -719

Kapitaliserad insatsränta KF -1 887 -1 792

Summa 38 082 36 020

Not 17 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
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 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att föreningens vinst 
 enligt balansräkninngen exklusive dispositionsfond, 
 92 410 tkr disponeras enligt följande:     
    
 Avsättning till reservfonden 4 621
 Avsättning till fri dispositionsfond 87 789

                            Uddevalla den 28 februari 2013

Förslag till vinstdisposition

Björn johansson, ordf. Britt Ahrin Mailis Cavalli-Björkman ronny johansson

rose-Marie Mabäcker Per-olov Magnusson stig nilsson Ann-sophie nykrans svedhem

 veronica Porath ronnie Wångdahl, vd
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revisionsberättelse

 
 

Anna-Karin Palm                          Henry Carlsson

Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening, org.nr 758500-1006 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Konsument-
föreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening för år 2012. 
Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 16-25.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god re-
visionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade 
revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revi-
sorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg 
ekonomisk förenings finansiella ställning per den 31 december 
2012 och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk 
förening för år 2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
föreningens stadgar. 

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

Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uddevalla den 28 februari 2013

KPMg AB

göran johansson
 Auktoriserad revisor
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Coop konsum, Coop extra   
- ledare för stora butiker

Övre raden från vänster: 
Fredrik Fast, Maria Fredriksson, Andreas Ekström Mattelin
Nedre raden från vänster: 
Anders Andersson, Stefan Börjesson  

Coop konsum
- ledare för mellanstora butiker i norra Bohuslän

Övre raden från vänster: 
Josefine Jarnedal, Ann-Katrin Gustavsson, Christer Samuelsson, 
Jonatan Harryson
Nedre raden från vänster: Thomas Bemersten, Katrin Källman,
Mariann Thuresson, Annicka Andersson

Coop konsum    
- ledare för mellanstora butiker i Dalsland och Trestad

Övre raden från vänster: 
Carina Fransson, Annica Brodd, Anette Liljenström, Peter Engman
Nedre raden från vänster:
Cecilia Karlsson, Berit Steffensen, Ingela Karlsson, Helena Wennman

Coop konsum      
- ledare för mindre butiker

Övre raden från vänster: 
Sara Stålhandske, Jörgen Borup, Rosalie Larsson
Nedre raden från vänster:
Rose-Marie Mabäcker, Maria Carlsson

Coop Forum uddevalla - ledningsgruppen

Från vänster:
Marita Johansson, Peter Nordman stormarknadschef, Göte Olsson, 
Reine Bergström (Jan-Åke Edvardsson saknas på bilden)

Coop Forum trollhättan - ledningsgruppen

Övre raden från vänster:
Tobias Håkansson stormarknadschef, Satu Järlbrink, Tony Wallström
Nedre raden från vänster:
Jeanette Strid, Annette Johansson, Joachim Gylebrandt
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uddeVAllA kOMMuN
Coop Forum uddevalla 
Chef, Peter nordman
Torp, Uddevalla
Telefon 010-747 06 00

Coop konsum 
Skogslyckan
Chef, Anette Liljenström
sunnanvindsvägen 10,
Uddevalla
Telefon 0522-318 54

Coop konsum ljungskile
Chef, ingela Karlsson
vällebergsvägen, Ljungskile 
Telefon: 0522-200 30

MuNkedAlS kOMMuN
Coop konsum Munkedal
Chef, Mariann Thuresson
strömstadsv. 3, Munkedal
Telefon 0524-101 40

SOteNäS kOMMuN
Coop konsum kungshamn
Chef, Anders svensson
vägga Backen, Kungshamn
Telefon: 0523-373 69

Coop konsum 
hunnebostrand
Chef, jonatan Harryson
Torggatan 19, 
Hunnebostrand
Telefon: 0523-500 20

Coop konsum 
Bohus-Malmön
Chef, rosalie Larsson
strandvägen 38, 
Bohus-Malmön
Telefon: 0523-350 66

tANuMS kOMMuN
Coop konsum 
grebbestad
Chef, Christer samuelsson
nedre Långgatan 11, 
grebbestad
Telefon: 0525-101 55 

Coop konsum tanumshede
Chef, Ann-Katrin gustavsson
Affärsvägen 4, Tanumshede
Telefon 0525-200 25

Coop konsum 
Fjällbacka
Chef, Thomas Bemersten
jasminvägen, Fjällbacka
Telefon: 0525-311 41

lySekIlS kOMMuN
Coop extra lysekil
Chef, stefan Börjesson
ekgatan 1, Lysekil
Telefon 0523-66 56 40

Coop konsum Rosviksgatan
Chef, josefine jarnedal
rosviksgatan 3, Lysekil
Telefon: 0523-105 85

Coop konsum Brastad
Chef, Katrin Källman
Lysekilsvägen 3, Brastad
Telefon: 0523-400 17

FäRgelANdA kOMMuN
Coop konsum Färgelanda
Chef, Carina Fransson
Centrumvägen, Färgelanda
Telefon: 0528-100 31

Coop konsum högsäter
Chef, Cecilia Karlsson
genavägen 41, Högsäter
Telefon: 0528-400 24 

dAlS edS kOMMuN
Coop konsum ed
Chef, Maria Fredriksson
delesgatan 7, ed
Telefon: 0534-101 41

StRöMStAdS kOMMuN
Coop konsum Strömstad
Chef, Fredrik Fast
oslovägen 1, strömstad
Telefon: 0526-623 50

grensemat AB
(delägd med Coop Øst)

Nordby Supermarket
Chef, Heidi Fouganthin
Telefon: 0526-199 62

Maximat Nordby
Chef, ole Lind
Telefon: 0526-407 77

Maximat Svinesund
Chef, Tom erik Bakke 
Telefon: 0526-199 99

Svinesund Mat
Chef, Tom stenstrøm
Telefon: 0526-409 95

BeNgtSFORS kOMMuN
Coop konsum Bengsfors
Chef, Andreas ekström
Mattelin
storgatan 9, Bengtsfors
Telefon 0531-616 20

Coop konsum Mustadfors
Chef, Annica Brodd
Mustadfors, dals Långed
Telefon: 0531-400 09

Coop konsum Bäckefors
Chef, rose-Marie Mabäcker
Torggatan 9, Bäckefors
Telefon: 0530-600 30
 
åMålS kOMMuN
Coop konsum 
Mellanbrogatan
Chef, Anders Andersson
Mellanbrogatan 9, Åmål
Telefon: 0532-60 85 60

Coop konsum
karlstadsvägen
Chef, sara stålhandske
Karlstadsvägen 23, Åmål
Telefon: 0532-108 22

tROllhättANS kOMMuN
Coop Forum trollhättan
Chef, Tobias Håkansson
överby, Trollhättan
Telefon: 010-747 01 00

Coop konsum 
Strömslund
Chef, Helena Wennman
Albertsvägen 77, Trollhättan
Telefon: 0520-194 30

Coop konsum hörngatan
Chef, jörgen Borup
Hörngatan 14, Trollhättan
Telefon: 0520-808 65

Coop konsum Sjuntorp
Chef, Berit steffensen
Trollhättevägen 52, sjuntorp
Telefon: 0520-44 00 39

MelleRudS kOMMuN
Coop konsum Mellerud
Chef, Peter engman
Köpmantorget 4, Mellerud
Telefon: 0530-102 46

Coop konsum åsensbruk
Chef, Maria Carlsson
storvägen 32, Åsensbruk
Telefon: 0530-300 18 

SeRVICekONtOR
Besöksadress: Torp köpcentrum, Uddevalla  Postadress: Box 780, 451 26 Uddevalla
telefon: 010-747 00 00, Fax: 010-747 00 09, e-post: info@coopbohus.se, hemsida: www.coop.se/bohus
direkttelefon: vd ronnie Wångdahl 010-747 00 01, ekonomi: Monica Lundström 010-747 00 40 
Marknad: Mikael Mattsson 010-747 00 20, Personal: Karl nygren 010-747 00 30
Butiksdrift öst: jörgen Bergström 010-747 00 02, Butiksdrift Väst: Fredrik Fast 076-149 68 71
Organisationsnummer: 758500-1006 Bankgiro: 673-0030  Plusgiro: 13979-0 
MedleMSSeRVICe (medlemsärenden) telefon: 0243-79 47 96 



Postadress: Box 780, 451 26 Uddevalla
Besöksadress: Torp Köpcentrum, Uddevalla
Telefon: 010-747 00 00
www.coop.se/bohus
info@bohus.kf.se
Organisationsnummer: 758500-1006
 
         

Medlem i Kooperativa Förbundet

distrikt 1 Uddevalla  Folkets Hus 20/3 kl. 19.00 
distrikt 4 Färgelanda  Folkhögskolan 20/3 kl. 19.00
distrikt 7 Åmål  vikenborg 20/3 kl. 19.00
distrikt 8 Hunnebostrand  Folkets Hus 20/3 kl. 19.00
distrikt 9 Bengtsfors  Kanalgården 20/3  kl. 19.00

distrikt 2  Trollhättan  Folkets Hus 21/3 kl. 18.00
distrikt 3 Mellerud  Kulturbruket 21/3 kl. 19.00
distrikt 5 Brastad  Folkets Hus 21/3 kl. 19.00
distrikt 10 Tanumshede  Bygdegården 21/3 kl. 19.00
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Mellerud

Åsensbruk

Bohus-Malmön
Kungshamn

distriktsstämmor
Föreningens medlemmar kallas till stämma i respektive distrikt. 

se även affischer i butiker och annonser i dagspress. 

Föreningsstämma
valda ombud kallas till föreningsstämma torsdagen den 11 april kl. 18.30, 

Hotell Bohusgården Uddevalla. 


