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Du äger Coop!
Våra medlemmar och Coopägare är alltid i fokus för vår verksamhet.
Som medlem i Coop är du också ägare och har mycket att vinna på att handla
på Coop. Vårt resultat återinvesteras i din butik, som därmed kan erbjuda dig
som kund prisvärd, hållbar matglädje. Med marknadens bästa medlemsprogram
känner vi oss stolta men inte färdiga. Vår strävan är att utvecklas så att vi alltid
kan möta dig och alla våra kunders önskemål och behov.
Coop Mitt ägs av cirka 410 000 medlemmar. Vi är en av Sveriges större konsumentföreningar och som medlem är du mer än
bara en kund – du är en av våra ägare med möjlighet att påverka
både hur vi är i dag och hur vi ska utvecklas framöver.
Vi driver 64 butiker i fyra län; Gävleborg, Dalarna, Norduppland och norra Västmanland. Våra 8 stormarknader (Stora
Coop) och 56 Coop-butiker finns från fjäll till kust och från
landsbygd till stad. Dessutom driver vi en dygnetruntöppen
obemannad Coop Mini i Gävle och erbjuder onlinehandel med
hemkörning och Hämta-skåp på många orter.
Vårt uppdrag är att skapa medlemsnytta. Allt överskott från
verksamheten återinvesteras i våra butiker och går tillbaka till
dig som medlem genom vårt generösa medlemsprogram. Som
medlem får du medlemspriser och poäng då du handlar, men
även erbjudanden genom våra samarbetspartners inom hälsa,
kultur, nöje, resor, mode, sport och mycket mer. Du får också
personliga erbjudanden och vår medlemstidning Mer Smak.
Ju mer du handlar i din egen butik, desto starkare blir vi som
förening och desto större medlemsnytta kan vi göra. Tillsammans äger vi Coop och tillsammans ska vi också tjäna på det.
Vår syfte är att vara den goda kraften i mat-Sverige. Det betyder att vi tillsammans med våra medarbetare arbetar för håll-

bara butiker med ett brett sortiment av ekologiska, hållbara
och miljömärkta varor i våra hyllor. Eftersom vi inte drivs av
kortsiktiga finansiella intressen kan vi fatta beslut som lägger
grunden för långsiktig hållbarhet för såväl den egna organisationen som vår omvärld. Med vår stora medlemsbas kan vi tillsammans vara en stark röst i samhällsdebatten och ta strid
för konsumenternas bästa, och genom samarbetet inom Coop i
Sverige kan vi skapa stordriftsfördelar som gör det möjligt att
leva upp till vårt kundlöfte att erbjuda prisvärd, hållbar matglädje.
Du som medlem är så mycket mer än bara en kund, du är en av
Coops delägare med möjlighet att vara med och påverka på
olika sätt. Du kan föreslå personer till vår styrelse och till våra
valberedningar, skriva motioner eller själv bli ägarombud och
representera andra medlemar i butiken och på föreningsstämman. På vår hemsida www.coopmitt.se kan du läsa mer vad
det innebär att vara ett ägarombud.
För att vi ska bli ännu bättre vill vi gärna veta vad du tycker,
funderar över eller har till förslag. Kontakta oss i din lokala
Coop-butik, via ditt ägarombud (en förteckning finns på
www.coopmitt.se) eller på våra butikers respektive
Facebook-sidor.

409 903
MEDLEMMAR
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All Time High
2021 blev det hittills starkaste året i Coop Mitts historia. Det är i första hand våra
fantastiska medarbetares förtjänst. Tillsammans lyckades vi möta våra kunder under
pandemin och komma ur en tung IT-attack med bibehållet starkt tillväxtfokus och
kostnadskontroll. Vår totala försäljning ökade med två procent till 3 255 miljoner kronor,
onlineförsäljningen ökade med 183 procent och rörelseresultatet ökade med 800 procent
till 36 miljoner kronor.
Den 1 september i fjol tog jag över som ny vd på Coop Mitt. Jag kom till
ett mycket välskött och finansiellt stabilt bolag med en särställning i
Coop-familjen. Coop Mitt är nämligen den förening i Sverige som har
fått förtroende att agera testbänk för innovationer som obemannade
Coop Mini och den digitala betallösningen Scan & Pay, två satsningar
som fallit ut mycket väl. Jag hade också förmånen och den stora glädjen att få komma in i bolaget mitt i dess kanske mest expansiva period
någonsin. Från årsskiftet 21/22 utökades Coop Mitts butiksnätverk
med nära 50 procent när vi gick från 64 till 95 butiker. Trots, men även
till del tack vare, ytterligare ett år färgat av pandemi har Coop Mitt
lyckats prestera sitt bästa resultat i föreningens historia. Det ser jag
som ett kvitto på att vi gör väldigt många saker väldigt bra och att vi
kan fortsätta att återinvestera i
verksamheten till värde för våra
medlemmar. Våra medlemmar, Coops
ägare, önskar inte utdelning likt
aktieägare i andra bolag, utan förväntar sig istället utdelning i form
av bra priser och bra produkter i bra
butiker, och det ska vi ge dem.

ökade försäljningen med drygt två procent. Till stor del hänförligt tillväxten på Stora Coop och ett starkt försäljningsfokus i hela kedjan.
Rörelseresultatet ökade 800 procent som en konsekvens av ett långsiktigt arbete med kostnadskontroll och försäljningsfokus. Samtidigt
minskade investeringarna i butiksnätet jämfört ett normalår, främst
beroende på svårigheter att genomföra de tänkta satsningarna på
grund av pandemin.
Under 2021 har trycket på Coop Mitts online-verksamhet fortsatt att
vara mycket högt och resulterat i en 183-procentig försäljningsökning. Utvecklingstakten av online, såväl med hemkörning men fram
förallt utifrån Hämta-konceptet, har också varit hög.

”Vi har fått ett kvitto
på att vi gör väldigt många
saker väldigt bra.”

Coop närmast hjärtat
Jag inledde min yrkesbana som officer på i14 här i Gävle, den stad där jag är född, uppväxt och fort
farande boende i. Efter min militära karriär började jag som chefs
aspirant på Coop och arbetade som biträdande chef på Konsum
Triangeln och Konsum Eken i Gävle. På Coop Mitt har jag under åren
hunnit med att vara såväl regionchef för Hälsingland som styrelseledamot under ett antal år. Innan jag återvände till Coop Mitt i september i fjol tjänstgjorde jag under 25 år i Stadiumkoncernen där jag var
engagerad i diverse olika roller, bland annat som butikschef i Gävle,
utbildningsansvarig för Stadium Academy, Sverigechef, HR-direktör
och General manager för Sverige, Finland och Tyskland.

Som Gävlebo har Coop alltid legat mig varmt om hjärtat. Med mig till
Coop Mitt tar jag lång retailerfarenhet. Retail utgår i grunden från
exakt samma principer oavsett om det gäller sport som på Stadium
eller livsmedel som på Coop. Kunden förväntar sig en bra upplevelse i
mötet med oss. Här måste vi uppfylla ett antal grundkriterier och
sedan överträffa kundens förväntningar på alla punkter och verkligen
ha fokus på rätt saker. Det är det som gör skillnaden.
Solida prestationer ger ökande marknadsandel
Efter ett bra 2020 präglat av expansion och fortsatt stora investeringar
i verksamheten, gick vi in i 2021 med en fin soliditet och finansiell
stabilitet. Coronapandemin fortsatte dock att påverka Coop Mitts,
liksom övriga aktörers, verksamhet även under 2021, men trots detta
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Under året beslöt vi om den största
butiksinvesteringen i vår historia
och i januari 2022 köpte Coop Mitt
31 butiker i Örebro och Västerås
med omnejd. Det är en fantastisk
möjlighet för oss att få in så många
nya medlemmar och så många fina
butiker i starka tillväxtområden i
vårt nätverk.

Den ökade försäljningsvolymen, både från kärnverksamheten i butikerna och online, har lett till att Coop Mitt har kunnat öka sin marknadsandel i regionen. De tidigare satsningar med prisinvesteringar i
Stora Coop, investeringar i Hämta-konceptet, nyetableringar samt
investeringar i nya och befintliga butiker, kommer högst troligen medföra att vi fortsatt ökar våra marknadsandelar i regionen steg för steg
framöver.
IT-attacken samlade Coop
Mitt under sommaren, den 2 juli, drabbades Coop av en omfattande
IT-attack. Vid sidan av dess negativa påverkan på årets resultat, gav
den prov på den anmärkningsvärda handlingskraft våra medarbetare
besitter. Coop Mitt var väldigt snabba att komma på fötter igen.
Redan den 4 juli började vi återöppna verksamheten och kunde ta
betalt för våra varor tack vare att Coops betalsystem Scan & Pay är
installerat i nära 90 procent av butiksbeståndet. Den 5 juli började vi
installera om våra butikskassor och den 6 juli kunde vi öppna samtliga
butiker med någon form av kassafunktion. Med denna anmärkningsvärt snabba återhämtning visade vi att Coop Mitt är ett innovativt
företag, snabbt på att införa och använda nya digitala lösningar och
att vi har en organisation som klarar tuffa utmaningar. Med fokus på
kärnverksamheten och med förändringsbenägenhet samt med fantastiska medarbetare går det att skapa väldigt bra resultat. Det tar vi
med oss framåt.

Stolta hållbarhetsledare
Det är inte utan ett stort mått av stolthet jag kan konstatera att Coop
har utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin daglig
varuhandel, att Coops Änglamark har utsetts som det mest hållbara
konsumentvarumärket i kategorin livsmedel och mat och att Coops
hållbarhetsdeklaration vinner priser som Årets insats inom hållbart
varumärkesbyggande, Årets hållbara projekt och Årets Hållbarhetsprestation. Att Coops gröna insatser uppmärksammas och belönas år
efter år är inte bara viktigt för oss, utan är generellt en viktig fråga för
svenska konsumenter. Coops kunder ska vara trygga med att maten
de köper från oss är schysst producerad med god omsorg om miljö
och klimat och att vi som företag tar ständiga steg för att minska
klimat- och miljöbelastningen från vår verksamhet. Vi hoppas att vi
med detta gör ett avtryck bland våra kunder och medlemmar, men
även inspirerar andra aktörer i vår bransch att följa efter.
Blicken framåt
Vi har gått in i 2022 med ett mycket gott självförtroende. Vi har tagit
marknadsandelar inom vårt område, vilket är en fantastiskt prestation mitt under en pandemi och ett kvitto på att vi gör väldigt många
saker väldigt rätt. Vi har förvärvat 31 nya butiker och fått ett tillskott
om 165 000 nya medlemmar. Under 2022 kommer vi att konsolidera
verksamheten och fokusera på att ta tillvara styrkan i att bli ett Coop
Mitt tillsammans. Vi kommer också att fortsätta investera i vår
onlinehandel och våra Hämta-enheter. Trots att många av våra kunder
nu har hittat tillbaka och besöker oss i butik, ser vi detta som en
investering för framtiden. Den yngre generationen har ett mer digitalt
köpmönster.
Vi ska fortsätta att navigera oss fram genom de utmaningar vi möter,
vara modiga och inte ta några genvägar. Vi ska fortsätta vara genuina
och ärliga mot våra konsumenter och vi ska fortsätta att vara inspire-

rande och nytänkande både i det lilla och det stora. Vi ska vara modiga
och våga och ta steg. Vi har satt våra mål och våra visioner och säkerställer nu att vi styr emot dem med bibehållen långsiktig volymökning
och lönsamhet.
Stort tack till alla som bidragit till framgångarna!
Det är alla medarbetare, i butik och på servicekontor, som har gjort
Coop Mitts goda resultat 2021 möjligt. Under ytterligare ett utmanande
år har ni stöttat varandra, engagerat er, tagit ansvar, utvecklat och
oförtrutet arbetat vidare med det goda kundmötet. För det vill jag
rikta ett varm tack till er! Jag vill också tacka Coop Mitts alla
befintliga och nya medlemmar för ert engagemang och lojalitet och
alla förtroendevalda för era mycket väl utförda insatser. Ni har alla
verkligen imponerat, det har gjorts ett fantastiskt jobb under tuffa
förutsättningar.
Stort tack för ett fantastiskt år!

Magnus Wåhlander, VD Coop Mitt
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RANSOMEWAREATTACK I JULI
Den 2 juli 2021 drabbades Coop av följderna av en så kallad ransomewareattack, utförd mot
en tredjepartsleverantör till Coop. Det medförde att drygt 700 butiker inte längre kunde
använda sina kassor, Shopexpress, vågar med mera och därmed tvingades hålla stängt.
Det resulterade i ett intensivt a
 rbete inom hela verksamheten för att säkerställa att samtliga butiker kunde öppna igen. Detta har orsakat stor påverkan på både Coop som helhet
och Coop Mitt. Till följd av IT-attacken har Coop g
 enerellt och även Coop Mitt orsakats omfattande ekonomisk skada. Ersättningsanspråk har väckts mot aktuell leverantör och frågan om försäkringsersättning har lyfts med vårt försäkringsbolag. Vår bedömning är att
det i nuläget inte går att förutse om någon ersättning kommer att utgå, varför sådan ersättning av försiktighetsskäl inte heller har tagits upp i bokslutet.

ÅRETS BUTIK 2020

VÅRA BUTIKER PÅ FACEBOOK
64 av 64

100 %
FÖLJARE

107 765 (96 309)

FLER BUTIKER OCH NYA MEDLEMMAR

ANDEL
EKOLOGISKT

7,3 % (7,9 %)
O
EK

ANTAL LOKALA
PRODUCENTER
SOM LEVERERAR
TILL COOP MITT

70 st
ANDEL BUTIKER
SOM ERBJUDER
BETALNING MED
SCAN & PAY

87,5%
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Sommaren 2021 blev det klart att Coop Mitt förvärvar 31
butiker i Örebro och Västerås med omnejd från Coop Butiker
och Stormarknader (CBS) i Stockholm. Coop Mitts medlemsantal ökade under året och uppgick tillsammans med de tillkommande butikernas medlemmar (165 258), som flyttades
över i samband med avsiktsförklaringen, till 409 903. En
ökning med 65 procent. De 31 nytillkomna butikerna över
fördes till Coop Mitt den 2 januari 2022, varvid det totala
butiksantalet ökade till 95 plus en obemannad Coop Mini.

Med följande motivering:
Butiken har gått från klarhet till klarhet.
En b
 utiksdrift som succesivt blivit högre och
där alla medarbetare slipar på detaljerna för
att fullt, fräscht och frontat skall vara en del
av vardagen och att premiär varje dag kan
uppnås! Försäljningen har under året inte
kommit gratis utan stegrat tack vare en
bättre butiksupplevelse för våra kunder och
gäster. Viktiga nyckeltal har ”bockats av” och
varit framträdande i arbetssättet där Coops
verktyg och rutiner är en del av det dagliga
arbetet och justeras för att optimera försäljningen och affärsmannaskapet. Jag kan med
stolthet meddela att butiken gjort en riktig
resa på sista raden och förbättrat sitt resultat mot f öregående år! Grattis för att ni gjorde
det tillsammans!

EGNA VARUMÄRKEN

Utsågs till Årets butik 2020: Coop Sala

COOP ONLINE OCH COOP HÄMTA ÖKAR STORT

27,1 %

(26,4 %)

Coop Mitts onlineförsäljning ökade under 2021 med 183 procent. Redan innan pandemin kunde vi
konstatera att våra kunder handlade allt mer online. K
 unden beställer sina varor på coop.se.
Varorna packas därefter på sex av våra Stora Coop-butiker. Kunden kan sedan hämta sina varor
i butik, få dem hemlevererade eller levererade till något av våra Hämta-skåp. Även antalet
Hämta-skåp har ökat och vid årets slut hade vi 20 Hämta-enheter. Nya enheter installerades i
Söderhamn, Ludvika, Fagersta, Leksand, Ljusdal och Sälen.

ANDEL MEDLEMSKÖP AV ALLA KÖP

70 %

(69 %)

COOP MITT:
KUNDLÖFTE:
PRISVÄRD, HÅLLBAR MATGLÄDJE
VÄRDEORD:
VÄLKOMNANDE, INSPIRERANDE,
MODIGA, ANSVARSTAGANDE
VISION: SVERIGES VIKTIGASTE
KONSUMENTKRAFT

INVIGNINGAR
OMSÄTTNINGEN
2021 COOP MITT

3 255 000 000
kronor

PRISREGN ÖVER COOP – GRÖNAST I SVERIGE… IGEN!
2021 blev återigen ett framgångsrikt år för Coop i vår ambition att vara ledande inom hållbarhet. I februari
utsågs Coop, i konsultföretaget Differs årliga undersökning, till Sveriges grönaste varumärke. I samma
undersökning, när deltagarna fritt angav vilket varumärke de anser vara grönast, vann Coops egna varumärke Änglamark - för tionde året i rad. I mars utsågs Coop, i Europas största varumärkesundersökning
om hållbarhet; Sustainable Brand Index, till Sveriges mest hållbara varumärke 2021. I samma undersökning utsågs även Änglamark till branschvinnare i Sverige inom kategorin livsmedel och mat, en utmärkelse som Änglamark tilldelas för tredje året i rad. I oktober utsåg Nätverket för Hållbart näringsliv,
Coops hållbarhetsdeklaration till Årets
Hållbarhetsprestation 2021 och i december utsågs hållbarhetsdeklarationen,
på CIO Awards, IT-Sveriges årliga gala, till
Årets hållbara projekt. Att hållbarhets
deklarationen, lanserad för att hjälpa
Coops kunder och medlemmar att handla
mer hållbart och för att styra Coops sortiment av livsmedel mot ett lägre hållbarhetsavtryck, kammar hem två priser
under sitt premiärår, är inget annat än
strålande.

Under 2021 har Coop Mitt investerat 49 miljoner, bland annat i ombyggnationer och omställningar av flera butiker. I omställningarna ingår exempelvis nya kundvarv, kylar och kassalinjer, ändrade
driftsprinciper och upprustning av lokalerna. Tyvärr har pandemi-

COOP HALLEN
Under invigningen av nyreno
verade och ombyggda Coop
Hallen i Gävle medverkade en
av butikens riktigt långväga
stamkunder, Ulla Lundberg,
94 år. Coop Hallen fick den
stora äran att få bandet klippt
av henne och hon tackades av
personalen med en skål i
champagne.

COOP ÖSTERBYBRUK
Invigningen av Coop Österbybruk
lockade en stor mängd med kunder
och nyfikna, stora som små. Butiken,
som är en av de äldre i Coop Mitts
bestånd, totalrenoverades både invändigt och utvändigt. Även här gjorde
Coops maskot, Django, ett besök till
de yngre besökarnas stora glädje.

restriktionerna medfört att vi inte kunnat genomföra i nvigningarna på
det sätt som vi skulle önska. Men trots detta har invigningarna och nyinvigningar varit festliga och våra kunder är allt igenom mycket nöjda
med våra fräscha butiker.

COOP
SÄRNA
Särnas enda mat
butik, Coop Särna,
fick en rejäl uppfräschning under
2021. En fin investering för framtiden
för såväl Särnaborna
som resande mot
fjällen.

COOP TIERP
Coop Tierp fick ett ordentligt lyft då renoveringen av
butken även innefattade
tillskottet av en helt nytt
kafé och hämta-enhet för
onlinehandel. Även Coops
maskot, Django, kom på
besök dagen till ära.
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STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING

Coop Mitts styrelsen består idag av nio ledamöter och en personalrepresentant (vakant).
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning, avgör ärenden av principiell art och större
ekonomisk betydelse samt utser VD för den löpande verksamheten.

Coop Mitts VD utses av styrelsen och leder den affärsmässiga verksamheten. Till sin hjälp har VD ett antal servicefunktioner
och på servicekontor i Gävle arbetar cirka 30 personer med att ge stöd och service till Coop Mitts butiker och medlemmar.
Den dagliga verksamheten leds av cheferna i butikerna och stormarknaderna tillsammans med cirka 1 517 anställda.

Maria Rudolphi
Ordförande
Invald: 2001 (ord
förande sedan 2012)
Född: 1969
Övriga uppdrag:
Sektionschef Facklig
försäljning och
service Folksam

Göran Lindblå
Vice ordförande
Invald: 2015
Född: 1954
Övriga uppdrag:
S tyrelseordförande
OKQ8

Maria Rönnbäck
Styrelseledamot
Invald: 2015
Född: 1969
Övriga uppdrag: Chef
för programenheten
Svenska ESF-rådet

Magnus Wåhlander
VD
Anställd: 2021
Född: 1968

Patrik Wallin
Drift- och
försäljningschef
Anställd: 2015
Född: 1972

Gunnar Klefbom
Styrelseledamot
Invald: 2015
Född: 1964
Övriga uppdrag: VD
Företagsutbildarna

Suzana Stamenkovic
Styrelseledamot
Invald: 2018
Född: 1965
Övriga uppdrag: Egen
företagare, VD
Hushållstjänst i
S verige AB

Ulf Karlsson
Styrelseledamot
Invald: 2006
Född: 1963
Övriga uppdrag: Rådgivare Coompanion
Kooperativ utveckling
Gävleborg

Terese Bergqvist
Fastighetschef
Anställd: 2022
Född: 1985

Stefan Ryckertz
HR-chef
Anställd: 2021
Född: 1977

Anna Rosengren
Styrelseledamot
Invald: 2020
Född: 1967
Övriga uppdrag: VD
Almi GävleDala AB

Lars Bengtsson
Styrelseledamot
Invald: 2020
Född: 1968
Övriga uppdrag: Servicemarknadschef
Bilbolaget Gävleborg

Cecilia Carter
Styrelseledamot
Invald: 2020
Född: 1961
Övriga uppdrag: VD
Ahlstrom-Munksjö
Falun AB

”Coop Mitt ska vara en
attraktiv arbetsplats att vara
stolt över. Vårt mål är att
tillsammans skapa branschens bästa
kundmöte med en känsla av premiär
varje dag i alla våra butiker”

VÅRA MEDARBETARE
Coop Mitt är en av regionens största arbetsgivare med cirka
1 517 medarbetare. Våra medarbetares kundbemötande och
kompetens är viktigt för vår framgång. Därför deltar samtliga
medarbetare i ett Coop-gemensamt program, Det goda
mötet, för att ständigt vidareutveckla kundmötet i butik.
Kundmötet är den enskilt viktigaste faktorn för att våra
kunder ska bli riktigt nöjda och en förutsättning för Coop
Mitt att nå våra övergripande mål och vår vision ”Sveriges
viktigaste konsumentkraft”.

Coop Mitt | Årsrapport 2021
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Robert Ljunggren
Ekonomi- och
IT-chef
Anställd: 2010
Född: 1970

ÄGAROMBUDEN – MEDLEMMARNAS RÖST
Samtliga butiker i Coop Mitts område har ett ägarombud till vilken
medlemmar kan vända sig med synpunkter och/eller idéer om sin
butik eller förening. Ägarombudets uppdrag är att vara länken mellan
medlemmen och butiken. De är medlemmarnas representant och är
med och påverkar sin butik genom ett nära samarbete med butiks
chefen. De arbetar för ett aktivt medlemskap med aktiviteter i och
utanför butikerna och verkar för kooperationen i butikens närområde.
Ägarombuden representerar Coop Mitts medlemmar på föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ och där man
bland annat väljer styrelse. Cecilia Eriksson har varit ägarombud på
Coop Triangeln i Gävle sedan 2016
Varför har du valt att bli ägarombud?
Det är av många anledningar. Jag är uppvuxen i Coop. Jag har ätit,
andats och levt Coop i hela mitt liv, så jag har ett extremt stort grönt
hjärta. Sedan tycker jag att en kooperation är superviktig. Det är ett
oerhört bra upplägg. Det är viktigt att förmedla till medlemmarna att
de faktiskt är delägare i Coop och vad medlemskapet innebär för dem.
Det är alldeles för få än idag som inte vet om att de är delägare i Coop.
Om jag är delägare, vad innebär det för mig? Vad kan jag påverka?
Jag skulle vilja nå ut med de budskapen till fler.
Vad har du fått för uppdrag från ”ägarna”?
Exemeplvis har vi frågat medlemmarna vad de upplever fungerar bra
med butiken, vad vill de förbättra? Det har också varit mycket med
medlemspunkten där man kan dra sitt medlemskort och se vilka
erbjudanden man har och skriva ut checkar med mera. Den har vi lagt
mycket fokus på.
Vilka är dina viktigaste uppgifter/din viktigaste roll
som ägarombud?
Det är att ha fått förmånen att representera medlemmarna. Det är
någonting som är oerhört viktigt och förvalta det på bästa möjliga

sätt. Och då måste man ta reda på
vad medlemmarna vill, de har ju valt
mig av en anledning, vad vill de då
att jag ska förmedla vidare, vad vill
de få ut av min roll som ägarombud.
Man väljer inte bara någon för intet,
utan man vill uppnå någonting tänker jag.
Har det varit tufft under pandein
när du inte har kunnat träffa
människor som tidigare?
Tyvärr har vi inte kunnat arrangera
några aktiviteter i butik överhuvudtaget under pandemin. Det har verkligen varit jättesynd. Dock har jag
varit ägarombud i några år nu, så
medlemmarna vet vem jag är och
det kan hända att jag stöter på någon medlem på stan eller i butiken
och på så sätt träffas.

Cecilia Eriksson, ägarombud
Coop Triangeln i Gävle

Hur skulle du vilja vidareutveckla ägarombudsrollen?
Pandemins svårigheter att träffa medlemmar har fått oss att fundera
på nya sätt att träffas och att delvis framöver göra det digitalt och
genom sociala medier. Man kan exempelvis arrangera happenings på
Facebook och Instagram där vi som ägarombud kan framträda. Sedan
är det viktigt att vi ägarombud delar kunskap och erfarenheter med
varandra, exempelvis kring de utmaningar som finns, men också det
som har fungerat bra då vi arrangerar butiksevenemang. Det är viktigt
att vi diskuterar vad som är målet med aktiviteter, vad vi vill uppnå
och vilket budskap vi vill förmedla till medlemmarna.
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Coop Mitt är en del av pilotprojektet det nya formatet ”Coop Mini”
som bygger på obemannade butiker. Arbetet är samarbete mellan
Coop Sverige AB och Coop Mitt. Dessutom ingick det i projektet att
lansera ett nytt betalsätt Scan&Pay, applikationen som kunden
laddar ner och både scannar varan och betalar med direkt i mobilen.
Något som under året marknadsförts på bred front med en känd profil
i både tv och övrig media.
Under 2021 har Online-verksamheten utvecklats ytterligare. Pandemin har fortsatt påskyndat utvecklingstakten och trycket på Online
har varit mycket högt. Vi erbjuder Online såväl med hemkörning men
framförallt utifrån Hämta-konceptet där Online-order hämtas i butik
eller skåp.
Försäljning och marknad
Coop Mitt hade under 2021 en försäljning på 3  255 (3  186) miljoner kr.
En stor del av tillväxten kommer av en tillväxt på Stora Coop och ett
starkt försäljningsfokus i hela kedjan. Pandemin har med löpande
uppdatering av restriktionerna även fortsatt påverkat våra kunders
vardag.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Coop Mitt Ekonomisk förening avger följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Stormarknader (CBS) i Stockholm, så har de inte samma ekonomi- och
lönesystem som Coop Mitt. Det innebär att vi i upp till 24 månader
köper redovisning- och lönetjänster samt delvis HR-support av CBS
och Coop Sverige AB.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Konkurrensen fortsätter att vara hård inom dagligvaruhandeln, vilket
sätter press på framtida lönsamhet för såväl befintliga som nya aktörer. I samband med att Online etablerar sig på flera orter inom vårt
upptagningsområde uppstår nya handelsmönster. Den affär som
genomfördes under hösten, där Axfood köper en del av Bergendahls
kommer att förändra ”spelplanen”. City Gross som levt i en ganska
tyst tillvaro, kommer troligtvis att bli en klart starkare aktör framåt.
Hållbarhetsdeklarationen som lanserats fortsätter att utvecklas och
möjliggör ett smidigt sätt att göra aktiva val i köpprocessen ur ett
hållbarhetsperspektiv.

Investeringar och resultat
Coop Mitts rörelseresultat uppgick till 36 (4) miljoner kronor. Det
förbättrade resultatet är en konsekvens av långsiktigt arbete med
kostnadsmassan samt en ökad försäljning.

Det är styrelsens bedömning att Coop Mitts tidigare års satsningar
med prisinvesteringar i Stora Coop, investeringar i Hämta konceptet,
nyetableringar samt investeringar i befintliga butiker kommer med
föra att vi ökar våra marknadsandelar steg för steg inom vårt verksamhetsområde. Med inriktningen på medlemsförmåner och att
skapa mervärde för våra medlemmar.

Soliditeten har ökat under året från 58 procent till 59 procent för
koncernen och för föreningen har soliditeten minskat från 79 procent
till 78 procent.

Vi tackar föreningens medlemmar för visat intresse, föreningens
anställda och förtroendevalda för ett väl utfört arbete, under ännu ett
år med utmanande förutsättningar.

De totala investeringarna under 2021 uppgick till 49 (57) miljoner kr. Vi
har byggt ut ett flertal post- och paketutrymmen för bättre service
mot kund och även fortsatt att konvertera kyla enligt ny lag. Vi har
också genomfört investeringar i vårt eget fastighetsbestånd.

Hållbarhetsrapport
En separat hållbarhetsredovisning för 2021 kan läsas på
www.coopmitt.se.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari 2022 köpte Coop Mitt 31 butiker i Örebro och Västerås med
omnejd. En otrolig möjlighet för oss då de ligger i starka tillväxtom
råden. Det är samtidigt en utmaning att få samtliga butiker att bli ”Ett
Coop Mitt”. Då de 31 butikerna tidigare tillhörde Coop Butiker och

Medlemmar
Under 2021 har medlemsantalet ökat, dels i befintligt butiksbestånd,
dels genom tillkommande 165 258 medlemmar för de nya butikerna.
Antalet aktiva medlemmar vid årsskiftet uppgick därmed totalt till
409 903.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals k
 ronor (Tkr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Information om verksamheten
Coop Mitt är en medlemsägd ekonomisk förening som bedriver
detaljhandel med fokus på dagligvaror.
Föreningen är en av landets större detaljhandelsdrivande konsumentföreningar och den består 2021 av 65 butiker. De ingående enheterna
fördelar sig på 8 Stora Coop, 56 Coop-butiker, en obemannad Coop
Mini samt Online-handel. Verksamhetsområdet omfattar länen Gävleborg, Dalarna samt delar av Norduppland och norra Västmanland.
Föreningen har sitt säte i Gävle.
Verksamhetsområdet sträcker sig från Skinnskatteberg i söder till
Hassela, Idre i norr, samt till Fredriksberg, Sälen i väst.
Koncernen består av moderföretaget Coop Mitt Ekonomisk förening
och Coop Mitt AB samt fyra fastighetsbolag.
Antalet medlemmar i föreningen är 409 903.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Coronapandemin har påverkat Coop Mitts verksamhet även under
2021, precis som för många andra företag. Coop Mitt har sedan pandemins utbrott präglats av snabba omställningar för att följa Folk
hälsomyndighetens och Svensk Dagligvaruhandels riktlinjer samt
uppdateringar av pandemilagen. Coop Mitts företagsledning har varit
navet i arbetet och det praktiska genomförandet i butikerna har
verkligen imponerat, det har gjorts ett fantastiskt jobb under tuffa
förutsättningar.
Fokus har varit att butikerna ska vara säkra för såväl medlemmar,
kunder och anställda. Det har fortsatt erbjudits tillgång till handsprit
och handskar i butik, vi jobbar vidare med plexiglasskydd i kassorna,
uppmanats till att hålla avstånd i butik genom skyltar och dekaler,
trängselvakter samt slutligen gjorts beräkningar och kommunikation
kring hur många kunder som får vistas i butiken. Tjänsteresor har varit
begränsade under året, både möten och utbildningar har främst skett
digitalt. För kontorets del har distansarbete dominerat.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst

434 286 812

Årets förlust

-17 288 052
416 998 760

disponeras så att i ny räkning överföres

416 998 760

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser
med noter.
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Ekonomisk översikt
FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
KONCERNEN
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Antal anställda
Balansomslutning

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
2021

2020

2019

2018

2017

Not

2021-01-01–2021-12-31

3 255 447

3 185 833

2 986 449

3 000 387

3 004 779

BELOPP I TUSENTAL KRONOR

Nettoomsättning		

3 255 447

2020-01-01–2020-12-31
3 185 833

57 900

3 072

32 130

114 133

93 350

Kostnad sålda varor		

–2 443 002

–2 394 118

961

934

912

872

839

BRUTTORESULTAT		

812 445

791 715

1 522 075

1 433 524

1 454 057

1 482 507

1 353 173

Avkastning på eget kap. (%)

6,7

0,4

4,0

15,7

15,1

Försäljningskostnader		

–797 574

–785 878

Avkastning på totalt kap. (%)

4,4

0,7

2,7

8,4

7,2

Administrationskostnader		

–53 568

–61 664

Soliditet (%)

58,5

57,7

56,7

52,9

49,2

75 640

60 610

Moderbolaget

2021

2020

2019

2018

2017

Övriga rörelseintäkter

2

Övriga rörelsekostnader		
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Antal anställda

0

0

0

1 218 651

1 358 109

29 984

2 783

84 668

122 013

92 856

3

4

4

417

443

1 080 071

1 062 333

1 071 603

1 115 253

1 172 886

Avkastning på eget kap. (%)

3,6

0,3

10,7

17,1

15,0

Avkastning på totalt kap. (%)

3,4

0,9

8,0

11,0

77,7

79,0

78,0

69,0

Balansomslutning

Soliditet (%)

RÖRELSERESULTAT

–726

–902

3, 4, 5, 6

36 217

3 881

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt ägda företag		

–4 735

–3 253

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

7

33 556

9 385

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

33

64

9,0

Räntekostnader och liknande resultatposter		

–7 171

–7 005

55,0

		

21 683

–809

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		

57 900

3 072

9

–13 411

–1 127

ÅRETS RESULTAT		

44 489

1 945

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Skatt på årets resultat

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
				
Annat eget
		
InsatsReservkapital inkl.
KONCERNEN		
kapital
fond
årets resultat

Totalt

378 981

423 102

827 593

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				

–1 945

–1 945

Balanseras i ny räkning				

1 945

1 945

286		

1 115

Belopp vid årets ingång 		

In- och återbetalda insatser		
Överförda medlemsinsatser från KF		

25 510

829

16 542			

Årets resultat				

16 542

44 489

44 489
889 739

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG		

42 881

379 267

467 591

Insatskapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

25 510

378 981

436 407

–2 120

838 778

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			

–2 120

2 120

0

MODERBOLAGET
Belopp vid årets ingång
In-/återbetalda insatser
Överförda medlemsinsatser från KF

829

286			
1 116

16 541				

16 541

Årets resultat				

–17 288

–17 288

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

–17 288

839 147
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
BELOPP I TUSENTAL KRONOR

KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

2021-12-31

2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BELOPP I TUSENTAL KRONOR

Not

2021-12-31

2020-12-31

42 881

25 510
378 981

EGET KAPITAL

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill

17

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE
10

18 733

24 444

Inbetalda insatser		

		

18 733

24 444

Reserver		

379 267

Annat eget kapital inklusive årets resultat		

467 591

423 101

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark

11

179 999

181 836

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		

889 739

827 592

Nedlagda kostnader på annans fastighet

12

1 105

1 347

SUMMA EGET KAPITAL		

889 739

827 592

Inventarier, verktyg och installationer

13

196 491

197 243

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

14

5 139

8 313

		

382 734

388 739

2 300

6 910

AVSÄTTNINGAR

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

15, 16
17

3 211

3 303

Insatser i KF		

117 195

117 195

Andra långfristiga värdepappersinnehav

18

580 919

551 855

		

703 625

679 263

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		

1 105 092

1 092 446

VARULAGER M M
Färdiga varor och handelsvaror		

167 026

163 668

		

167 026

163 668

Kundfordringar		

5 615

5 048

Likvida medel hos KF		

93 152

44 170

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Aktuella skattefordringar		

10 198

13 647

Övriga fordringar		

49 401

59 251

19

22 834

22 712

		

181 200

144 828

KASSA OCH BANK		

68 757

32 582

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

416 983

341 078

SUMMA TILLGÅNGAR		

1 522 075

1 433 524
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17 298

3 887

Övriga avsättningar

21

27 798

28 901

		

45 096

32 788

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Medlemsinlåning

22

53 163

34 373

Skulder till kreditinstitut

23

180 000

180 000

		

233 163

214 373

187 885

KORTFRISTIGA SKULDER

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Uppskjuten skatteskuld

Leverantörsskulder		

188 697

Övriga skulder		

86 037

58 813

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

79 343

112 073

		

354 077

358 771

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

1 522 075

1 433 524
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
BELOPP I TUSENTAL KRONOR

Not

2021-01-01

2020-01-01

Resultat efter finansiella poster		

57 900

3 072

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

25

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital		

19

32 074

48 810

		2021-01-01
BELOPP I TUSENTAL KRONOR
Not
–2021-12-31
Försäljningskostnader		

–21 474

–25 223

Administrationsomkostnader		

–14 943

–15 886

2

55 258

41 327

Övriga rörelsekostnader		

–10

0

3, 4, 5, 6

18 831

218

–15 435

0
9 385

Övriga rörelseintäkter
89 974

51 882

2020-01-01
–2020-12-31

Rörelseresultat
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL			
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Förändring av varulager och pågående arbeten		

–3 358

–7 281

Förändring av kortfristiga fordringar		

11 743

–23 442

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		

Förändring av kortfristiga skulder		

–3 779

–14 995

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

94 580

6 164

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

7

33 476

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

33

55

Räntekostnader och liknande resultatposter		

–6 921

–6 875

		

11 153

2 565

Resultat efter finansiella poster		

29 984

2 783

27

–47 173

–4 784

Resultat före skatt		

–17 189

–2 001

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		

–49 107

–56 865

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		

3 236

3 605

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

–45 871

–53 260
Bokslutsdispositioner

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/återbetalning av insatser		

17 658

960

Ökning av medlemsinlåning		

18 790

0

Amortering av lån		

0

–7 777

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

36 448

–6 817

ÅRETS KASSAFLÖDE		

85 157

–53 913

76 752

130 665

161 909

76 752

Skatt på årets resultat

9

–99

–118

ÅRETS RESULTAT		

–17 288

–2 119

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
Likvida medel vid årets början		
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Not

2021-12-31

2010-12-31

BELOPP I TUSENTAL KRONOR

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

EGET KAPITAL

Materiella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

31

Byggnader och mark

11

71 856

70 367

Inbetalda insatser		

42 881

25 510

Nedlagda kostnader på annans fastighet

12

0

0

Reservfond		

379 267

378 981

Inventarier, verktyg och installationer

13

178

91

		

422 148

404 491

Balanserad vinst eller förlust		

434 287

436 407

Årets resultat		

–17 288

–2 120

		

416 999

434 287

Summa eget kapital		

839 147

838 778

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Fritt eget kapital
14

0

1 725

		

72 034

72 183

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag

28, 29

85 366

35 366

30

144 669

197 217

15, 16

2 300

17 610

17

3 211

3 303

Insatser i KF		

117 195

117 195

Andra långfristiga värdepappersinnehav

18

580 919

551 855

Uppskjuten skattefordran

20

2 220

2 320

		

935 880

924 866

Summa anläggningstillgångar		

1 007 914

997 049

Omsättningstillgångar			

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Medlemsinlåning

22

53 163

34 373

Skulder till kreditinstitut

23

180 000

180 000

Summa långfristiga skulder		

233 163

214 373

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder		

2 991

3 122

Övriga skulder		

1 280

2 104

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

3 490

3 956

Summa kortfristiga skulder		

7 761

9 182

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

1 080 071

1 062 333

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		301
Likvida medel hos KF		

46 240

161
50 851

Fordringar hos koncernföretag		

2 012

0

Aktuella skattefordringar		

8 482

8 482

Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 206

1 646

19

198

605
61 745

		

60 439

Kassa och bank		

11 718

3 539

Summa omsättningstillgångar		

72 157

65 284

SUMMA TILLGÅNGAR		

1 080 071

1 062 333
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

NOTER

		2021-01-01
BELOPP I TUSENTAL KRONOR
Not
–2021-12-31

2020-01-01
–2020-12-31

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH V
 ÄRDERINGSPRINCIPER

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster		

29 984

2 783

25

–12 197

–3 710

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		

17 787

–927

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

BELOPP I TUSENTAL KRONOR

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Förändring av kundfordringar		

–140

135

Förändring av kortfristiga fordringar		

–570

–643

Förändring av leverantörsskulder		

–131

–287

Förändring av kortfristiga skulder		

–1 290

–1 502

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

15 656

–3 224

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		

–4 600

–2 919

Fusion av dotterbolag		

0

1 860

Minskning/ökning av finansiella anläggningstillgångar		

3 236

–32 997

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

–1 364

–34 056

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/återbetalning av insatser		

17 658

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Inga låneutgifter aktiveras.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Immateriella anläggningstillgångar

Intäktsredovisning

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som
posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

Intäkter 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 bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

KONCERNREDOVISNING
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta
innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och
skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen
redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga
företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50  % av
röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Vid förvärv 31 december 2014 av butikerna med tillhörande inkråm från
Coop Butiker och Stormarknader AB uppstod goodwill på grund av att
butikerna bedöms kunna generera betydande värden i framtiden.
Denna vinstgenerering beräknas kvarstå under lång tid. Den goodwill
som uppkom vid förvärvet skrivs därför av på tio år.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när
komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt
olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter
för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen
från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då
moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.

–48 881

Intresseföretag

Andelar i dotterföretag

Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande
anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än
50 % av rösterna i ett annat företag.

Andelar i dotterföretag 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.

Redovisning av intresseföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

960

Upptagna lån		

18 790

0

0

–7 777

Erhållna/lämnade koncernbidrag		

–47 172

–4 784

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

–10 724

–11 601

Årets kassaflöde		

3 568

Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		

54 390

103 271

Likvida medel vid årets slut

57 958

54 390

Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvsanalys upprättas och
eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga
värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar
på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet påverkas
även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna
utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet.

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas
långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag
görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad
och påverkar koncernens rörelseresultat.

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

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan
och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
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50 år
20 år
30 år
15 år
10 år
20 år
5–7 år

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt
ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas
bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på
annat sätt upphört.

Amortering av lån		

26

Allmänna upplysningar

Butiksbyggnader
Stommar
Fasader,yttertak,fönster
El,ventilation och värme
Inredning
Hyresgästanpassning
Nedlagda kostn annans fastighet
Inventarier,verktyg och installation
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Kvittning av finansiell fordran och fi
 nansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med
ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker
om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.
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LEASINGAVTAL

MODERBOLAGETS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderbolaget
som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

VARULAGER

Eget kapital indelas i bundet och fritt eget kapital i enlighet med ÅRL:s
indelning.

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och
dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i
varulagret har beaktats.

INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas
direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats.
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till
följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan
bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt
för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten
skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

EGET KAPITAL

OBESKATTADE RESERVER
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen
inklusive den uppskjutna skatt som är hänförlig till reserverna.

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

LIKVIDA MEDEL
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut. Likvida
medel hos KF (Kooperativa Förbundet) avser disponibla medel på koncernvalutakonton där KF är avtalspart mot bank.
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2021
5 219
9 091
356
14 666

2020
4 587
6 277
0
10 864

MODERBOLAGET

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Aktier och andelar i dotterföretag 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. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

OFFENTLIGA BIDRAG

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

Årets leasingintäkter avseende hyresavtal, uppgår till 40  166 (40  584) Tkr. Moderbolagets hyresintäkter är till största delen koncerninterna.
Uppgiften om totala avtalade hyror senare än fem år avser endast externa avtal. Framtida minimileaseintäkter, för icke uppsägningsbara hyresavtal
lokaler, förfaller till betalning enligt följande:
2021
2020
Inom ett år
41 600
39 973
Senare än ett år men inom fem år
154 615
147 823
Senare än fem år
356
0
196 571
187 796

AVSÄTTNINGAR

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland
annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas
som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

KONCERNEN
Årets leasingintäkter avseende hyresavtal, uppgår till 4  741 (4  711) Tkr.
Framtida minimileaseintäkter, för icke uppsägningsbara hyresavtal lokaler, förfaller till betalning enligt följande:

BOKSLUTSDISPOSITIONER

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

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

NOT 2 OPERATIONELL LEASING – LEASEGIVARE

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sanno
likt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som
är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på
balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningar i
balansräkningen avser kundlojalitetsprogram.
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Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

NOT 3 OPERATIONELL LEASING – LEASETAGARE
KONCERNEN
Årets leasingkostnader avseende hyresavtal, uppgår till 78  236 (74  760) kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara hyresavtal lokaler, förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2021
76 922
158 869
20 689
256 480

2020
76 881
208 950
31 076
316 907

MODERBOLAGET
Årets leasingkostnader avseende hyresavtal, uppgår till 4 516 (8 782) kronor. Moderbolagets hyreskostnader är till största delen koncerninterna.
Uppgiften om totala avtalade hyror senare än fem år innehåller endast externa avtal. Övriga leasingavtal avseende inventarier och bilar ingår inte då
de uppgår till mindre belopp.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara hyresavtal lokaler, förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2021
4 094
16 320
0
20 414

2020
7 596
30 201
859
38 656

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden
som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses
vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från
andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar
och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan:

NOT 4 ARVODE TILL REVISORER
KONCERNEN
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.
2021
2020

PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

556

551

34
590

61
612

AVSÄTTNINGAR – KUNDLOJALITETSPROGRAMMET

MODERBOLAGET

Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”, ger kunder
möjlighet att samla poäng i samband med inköp hos Coop eller partners. Redovisningsmässigt fördelas värdet av ersättningen som erhålls
vid försäljningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter i försäljningen. Verkligt värde av intjänade poäng redovisas initialt som avsättning, varvid hänsyn tas till förväntad inlösengrad. Ny bedömning av inlösengrad görs vid varje bokslutstillfälle.

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.
2021
2020

PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

186
16
202

182
39
221
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NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

NOT 6 AVSKRIVNINGAR

KONCERNEN

KONCERNEN
2021

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

27

672
289
961

2020
699
235
934

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2021
5 711
53 949
59 660

2020
5 711
49 592
55 303

2021
4 691
4 691

2020
5 145
5 145

MODERBOLAGET
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

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

3 058
350 627
353 685

2 998
344 700
347 698

Materiella anläggningstillgångar

585
18 233
104 357
123 175

847
19 492
112 392
132 731

NOT 7 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

476 860

480 429

56 %
44 %
0%
100 %

56 %
44 %
40 %
60 %

KONCERNEN
Erhållna utdelningar
Resultat vid avyttringar

2021
1 256
32 300
33 556

2020
530
8 855
9 385

2021
1 176
32 300
33 476

2020
530
8 855
9 385

2021
33
0
33

2020
54
10
64

2021
33
33

2020
54
54

MODERBOLAGET
Erhållna utdelningar
Resultat vid avyttringar

Avtal om avgångsvederlag VD
Avgångsvederlag kan utgå med maximalt 12 månader. Vid VD:s egen uppsägning gäller 6 månader.

NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

MODERBOLAGET
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

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2021

2020

1
2
3

2
2
4

3 058
2 724
5 782

2 998
3 352
6 350

585
858
2 139
3 582

847
1 837
2 303
4 987

9 364

11 337

56 %
44 %
0%
100 %

56 %
44 %
40 %
60 %

KONCERNEN
Ränteintäkter från intresseföretag
Övriga ränteintäkter

MODERBOLAGET
Ränteintäkter från intresseföretag

Avtal om avgångsvederlag VD
Avgångsvederlag kan utgå med maximalt 12 månader. Vid VD:s egen uppsägning gäller 6 månader.
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NOT 9 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

NOT 11 BYGGNADER OCH MARK

KONCERNEN

KONCERNEN
2021

Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjutna skatter
Totalt redovisad skatt

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

29

2020

–13 411
–13 411
2021

Procent
Redovisat resultat före skatt		
Skatt enligt gällande skattesats
20,60
Ej avdragsgilla kostnader		
Ej skattepliktiga intäkter		
Skatteeffekt av avskrivningar byggnad		
Skatteeffekt av ändrade skattesatser		
Utnyttjande av underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång		
Skatteeffekt på schablonintäkter på fondandelar		
Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar		
Justering föregående år och övrigt		
Redovisad effektiv skatt		

–1 127
–1 127
2020

Belopp
Procent
57 900		
–11 927
21,40
–1 034		
0		
70		
0		
68		
–489		
–99		
0		
–13 411		

2021-12-31
317 741
4 511
–17
1 849
324 084

2020-12-31
315 230
2 511
0
0
317 741

–131 585
27
–8 207
–139 765

–123 400
0
–8 185
–131 585

–4 320
–4 320

–4 320
–4 320

179 999

181 836

27 992
27 992

27 992
27 992

2021-12-31
186 724
4 378
–17
1 679
192 764

2020-12-31
185 530
1 194
0
0
186 724

–112 037
27
–4 578
–116 588

–107 513
0
–4 524
–112 037

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

–4 320
–4 320

–4 320
–4 320

Utgående redovisat värde

71 856

70 367

9 663
9 663

9 663
9 663

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Belopp
3 072
–657
–763
370
34
46
422
–477
–118
16
–1 127

Bokfört värde mark

2021

2020

MODERBOLAGET

–99
–99

–118
–118

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET
Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skattefordran
Totalt redovisad skatt

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT			
2021
Procent
Redovisat resultat före skatt		
Skatt enligt gällande skattesats
20,60
Ej avdragsgilla kostnader		
Skatteeffekt avskrivning byggnad		
Skatteeffekt av schablonintäkt fondandelar		
Utnyttjande av underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång		
Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar		
Redovisad effektiv skatt		

2020
Belopp
Procent
–17 188		
3 541
21,40
–3 182		
79		
–489		
51		
–99		
–99		

Belopp
–2 002
428
–11
60
–477
0
–118
–118

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde mark

NOT 10 GOODWILL
KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2021-12-31
57 110
57 110

2020-12-31
57 110
57 110

–32 666
–5 711
–38 377

–26 955
–5 711
–32 666

18 733

24 444

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Moderbolagets fastigheter innehas för långsiktig uthyrning varav merparten till dotterbolaget Coop Mitt AB. Fastigheterna klassificeras därför som
förvaltningsfastigheter i moderbolaget och som rörelsefastigheter i koncernen. Verkligt värde för moderbolagets fastigheter uppgår till 154,8 miljoner kronor. Värderingen har gjorts internt.
Vid värdebedömningen har taxeringsvärde använts som grund utifrån antagandet att detta motsvarar 75% av fastigheternas marknadsvärde. Verkligt värde värderas till det senaste fastställda taxeringsvärdet uppräknat med 33%. Det förekommer inga begränsningar i rätten att sälja någon
fastighet eller att disponera hyresintäkterna eller ersättning vid avyttring.
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NOT 12 NEDLAGDA KOSTNADER PÅ ANNANS FASTIGHET

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

KONCERNEN
2021-12-31
9 272
9 272

2020-12-31
9 272
9 272

–7 925
–243
–8 168

–7 538
–387
–7 925

1 104

1 347

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Kostnadsförda projekt
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Utgående redovisat värde

31

2021-12-31
8 313
5 126
–7 910
–390
5 139

2020-12-31
14 261
8 116
–13 809
–255
8 313

5 139

8 313

2021-12-31
1 725
0
–1 725
0

2020-12-31

0

1 725

2021-12-31
6 910
–175
125
6 860

2020-12-31
8 013
–3 253
2 150
6 910

0
–4 560
–4 560

0

2 300

6 910

2021-12-31
17 610
125
17 735

2020-12-31
15 460
2 150
17 610

0
–15 435
–15 435

0

2 300

17 610

MODERBOLAGET
MODERBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2021-12-31
4 104
4 104

2020-12-31
4 104
4 104

–4 104
0
–4 104

–3 928
–176
–4 104

0

0

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

1 725
1 725

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Årets resultat
Kapitaltillskott

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31
554 307
39 470
–1 292
7 584
600 069

2020-12-31
503 954
46 238
–9 694
13 809
554 307

–357 063
947
–1 963
–45 499
–403 578

–324 835
8 792
0
–41 020
–357 063

196 491

197 244

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Coop Mitt | Årsrapport 2021

2021-12-31
2 852
222
–239
2 835

2020-12-31
2 852
0
0
2 852

–2 761
217
–113
–2 657

–2 316
0
–445
–2 761

178

91

0

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Kapitaltillskott

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

0
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NOT 16 SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG KONCERNEN

33

NOT 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN

Namn

KapitalRösträttsandel
andel
Valbo Volymhandel AB
50 %
50 %
			

Valbo Volymhandel AB

Org.nr
556632-6145

Bokfört
värde
2 300
2 300

Förutbetalda hyror
Licenser

MODERBOLAGET

Valbo Volymhandel AB

Org.nr
556632-6145

Bokfört
värde
2 300
2 300

KONCERNEN

Utgående redovisat värde

2020-12-31
604
0
604

2021-12-31
2 220
–4 704
–14 814
–17 298

2020-12-31
2 320
–4 885
–1 322
–3 887

2021-12-31
2 220
2 220

2020-12-31
2 320
2 320

2021-12-31
27 798
27 798

2020-12-31
28 901
28 901

2021-12-31
52 000
0

2020-12-31
62 000
0

2021-12-31
15 000
0

2020-12-31
47 000
0

MODERBOLAGET
2021-12-31
3 303
33
–125
3 211

2020-12-31
5 399
54
–2 150
3 303

3 211

3 303

2021-12-31
3 303
33
–125
3 211

2020-12-31
5 399
54
–2 150
3 303

3 211

3 303

Uppskjuten skattefordran hänförlig till materiella anläggningstillgångar

NOT 21 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
KONCERNEN

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Omfört till aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31
7
191
198

KONCERNEN

Säte
Gävle

NOT 17 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG

Utgående redovisat värde

2020-12-31
22 612
100
22 712

NOT 20 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN/SKATTESKULD

Uppskjuten skattefordran hänförlig till materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Omfört till kapitaltillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31
22 643
191
22 834

MODERBOLAGET

Säte
Gävle

KapitalRösträttsNamn
andel
andel
Valbo Volymhandel AB
50 %
50 %
			

Förutbetalda hyror
Övriga poster

Avsättning inom kundlojalitetsprogrammet

NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER
KONCERNEN
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

NOT 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Avgående värdepapper
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2021-12-31
551 855
149 482
–120 418
580 919

2020-12-31
546 659
78 367
–73 171
551 855

580 919

551 855

Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till
Beviljat belopp avser koncernvalutakonton hos KF.

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Avgående värdepapper
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Av beviljat belopp avser 22 mkr Handelsbanken och resterande koncernvalutakonton hos KF.

2021-12-31
551 855
149 482
–120 418
580 919

2020-12-31
546 659
78 367
–73 171
551 855

580 919

551 855

Marknadsvärdet per den 31 december 2021 uppgick till 636 929 Tkr.		
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NOT 23 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

NOT 26 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

KONCERNEN
Långivare
Handelsbanken

KONCERNEN

Handelsbanken

2021-12-31

2020-12-31

68 757
93 152
161 909

32 582
44 170
76 752

2021-12-31

2020-12-31

11 718
46 240
57 958

3 539
50 851
54 390

2021
187
–47 359
–47 172

2020
3 516
–8 300
–4 784

2021-12-31
35 366
50 000
0
85 366

2020-12-31
29 616
5 800
–50
35 366

85 366

35 366

KapitalAntal
Namn
andel
andelar
Fastighetsbolaget Ekfab AB
100
100 000
Fastighetsbolaget Kryfab AB
100
100 000
Fastighetsbolaget Segfab AB
100
100 000
Coop Mitt AB
100
50 000
Fastighetsbolaget Gruvab AB
100
50 000
		

Bokfört
värde
5 795
6 034
13 079
60 342
116
85 366

Lånebelopp
2021-12-31
180 000
180 000

Lånebelopp
2020-12-31
180 000
180 000

Följande komponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
Likvida medel på koncernvalutakonto hos KF

Lånebelopp
2021-12-31
180 000
180 000

Lånebelopp
2020-12-31
180 000
180 000

Följande komponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
Likvida medel på koncernvalutakonto hos KF

MODERBOLAGET
Långivare

35

MODERBOLAGET

Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

NOT 27 BOKSLUTSDISPOSITIONER
NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

MODERBOLAGET

KONCERNEN

Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

Upplupna semesterlöner
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

2021-12-31
47 203
243
18 909
12 988
79 343

2020-12-31
45 253
529
39 798
26 493
112 073

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET
Upplupna semesterlöner
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

2021-12-31
823
243
539
1 885
3 490

2020-12-31
915
529
645
1 867
3 956

NOT 25 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
KONCERNEN
Avskrivningar materiella/immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivning av andelar i intressebolag
Vinst vid försäljning av värdepapper
Övriga poster
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Ingående anskaffningsvärden
Lämnat kapitaltillskott
Fusion av dotterbolag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

NOT 29 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG MODERBOLAGET
2021-12-31
59 660
4 560
–32 300
154
32 074

2020-12-31
55 303
0
–8 855
2 362
48 810

2021-12-31
4 691
15 435
–33
–32 300
10
–12 197

2020-12-31
5 145
0
0
–8 855
0
–3 710

MODERBOLAGET
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning av andelar i intressebolag
Ränteintäkter från intressebolag
Vinst vid försäljning av värdepapper
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar

NOT 28 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Fastighetsbolaget Ekfab AB
Fastighetsbolaget Kryfab AB
Fastighetsbolaget Segfab AB
Coop Mitt AB
Fastighetsbolaget Gruvab AB

Org.nr
556742-7330
556742-7298
556742-7397
556981-3156
556971-2978

Säte
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle
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NOT 30 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Omklassificeringar
Aktieägartillskott Coop Mitt AB
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2021-12-31
197 210
0
–529
–2 012
–50 000
144 669

2020-12-31
166 354
30 856
0
0
0
197 210

144 669

197 210

NOT 31 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
MODERBOLAGET
2021-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets förlust
disponeras så att
i ny räkning överföres

434 287
–17 288
416 999
416 999

NOT EVENTUALFÖRPLIKTELSER
KONCERNEN
2021-12-31
2020-12-31
Moderbolaget har per 16 december tecknat en garanti att det i januari 2022 förvärvade dotterbolagets Coop Västmanland Örebro AB fullgör sina
förpliktelser till Kinect Energy Sweden AB. Garantin är limiterad till 18 250 tkr.

MODERBOLAGET
2021-12-31
2020-12-31
Moderbolaget har per 16 december tecknat en garanti att det i januari 2022 förvärvade dotterbolagets Coop Västmanland Örebro AB fullgör sina
förpliktelser till Kinect Energy Sweden AB. Garantin är limiterad till 18 250 tkr.

NOT STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN
För skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

2021-12-31

2020-12-31

54 135
60 000
114 135

54 135
60 000
114 135

2021-12-31

2020-12-31

54 135
60 000
114 135

54 135
60 000
114 135

MODERBOLAGET
För skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

Därutöver finns generell pantsättning av moderbolagets värdepapper i Handelsbanken. Samtliga panter är ställda till Handelsbanken som säkerhet
för banklån på totalt 180 mkr och checkräkningskredit på 22 mkr.
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Coop Mitt Ekonomisk förening, org.nr 785000-1517

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Coop Mitt Ekonomisk förening för år 2021. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 12–36 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för föreningen och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen och koncernen enligt god 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 är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
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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 väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande 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 hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Coop Mitt Ekonomisk förening för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god 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 är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och
att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med lagen om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Gävle den 7 april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jonas Åkerlund
Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• f öretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
•p
 å något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
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Coop Mitt
Besöksadress: Norra Skeppsbron 15 A
Postadress: Box 901, 818 32 Gävle
Telefon: 010-747 53 10
info@coopmitt.se
www.coopmitt.se
Följ oss på Facebook och
Instagram!

Coop Mitt | Årsrapport 2021

