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4     Inledning

Att vara medlem i Coop Mitt innebär att du även är en av våra ägare. Som ägare har du möjlighet att 
vara med och påverka både hur Coop är i dag och hur vi ska utvecklas framöver.

Coop Mitt är en konsumentförening som ägs av 246 000 medlemmar. Våra 66 butiker finns i Gäst-
rikland, Hälsingland, Dalarna, norra Uppland och norra Västmanland.

Attraktivt medlemserbjudande
Coop Mitts uppdrag är att skapa medlemsnytta. Allt överskott från verksamheten återinvesteras 
i våra butiker och går tillbaka till dig som medlem, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Som med-
lem får du också värdefulla erbjudanden såsom personliga erbjudanden från Coop, poäng på allt 
du handlar, massor av bra erbjudanden varje vecka i våra butiker, medlemstidningen Mer Smak och 
dessutom bra erbjudanden inom kultur & nöje, mode och resor & hotell genom våra partners. Ökad 
köptrohet från våra medlemmar stärker i sin tur föreningen affärsmässigt, och vi kan därmed göra 
ännu större medlemsnytta. Vi tycker helt enkelt att de som äger oss ska tjäna på det!

Stort fokus på hållbarhet
Vår syfte är att vara den goda kraften i mat-Sverige. Det gör vi genom att arbeta för hållbara butiker 
och tillhandahålla Sveriges bredaste sortiment av ekologiska, hållbara och miljömärkta varor i våra 
butiker. Vi samarbetar med lokala producenter och ger aktivt stöd för en rättvisare värld genom We 
Effect och Vi-skogen som arbetar med hjälp till självhjälp.

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 medlems-
bas i ryggen kan vi dessutom vara en stark röst i samhällsdebatten och ta strid för konsumenternas 
bästa. Genom samarbetet i Coop i Sverige skapas stordriftsfördelar som gör det möjligt att leva upp 
till vårt kundlöfte att erbjuda prisvärd, hållbar matglädje.

Det som skiljer oss från andra företag och så kallade kundklubbar är att du som
medlem och ägare kan vara med och påverka - på riktigt!

Du äger Coop!

246 000
MEDLEMMAR
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6    Vd har ordet

”Arbetet med till-
växtstrategin och 
säljstrategin, som 
vi kallar +1, har 
överträffat våra 
förväntningar”

Ett annorlunda, utmanande och 
framgångsrikt år
Hej kära medlem och Coop-ägare. 
År 2020 blev ett väldigt annorlunda år. 
Covid-19 drabbade oss med storm och 
vi kunde inte ana att vi, ett år senare, 
fortfarande skulle vara så påverkade 
och begränsade av pandemin. 

Den nya vardagen förde med sig res-
triktioner som ett begränsat antal 
besökare i våra butiker, att hålla av-
stånd till varandra, noggrant tvättan-
de och spritande av händer, arbete he-
mifrån för de som haft möjlighet och 
kraftigt minskat antal fysiska träffar 
och möten.

Samtidigt så kan jag med glädje kon-
statera att 2020 blev ett framgångs-
rikt år för Coop Mitt! Året, som blev 
Coop Mitts bästa år på länge, prägla-
des av expansion och fortsatt stora in-
vesteringar i verksamheten. 
Ett flertal butiker har renoverats och 
fått nya, effektivare och mer attrakti-
va utformningar och kundvarv. Dess-
utom har vi genomfört prisinvestering-
ar som ledde till ökande 
försäljningsvolymer och en stabil fi-
nansiell grund.  

Lyckad satsning på ny strategi
En ny affärs- och tillväxtstrategi togs 
fram under början av året och bröts 
ned på butiksnivå. Fokus i strategin 
lades på volymtillväxt genom merför-
säljning. Mycket arbete har lagts på 
att genomföra strategin och få den att 
genomsyra alla nivåer i vår förening. 

Arbetet med tillväxtstrategin och 
säljstrategin, som vi kallar +1, har 
överträffat våra förhoppningar. Genom 
att implementera devisen 
”Premiär varje dag”, lades dessutom 
ett ännu större fokus på kundupple-
velsen och vikten av att ständigt för-
nya densamma.

Pandemin har visat att vår förening 
har en hög förmåga att snabbt ställa 
om utifrån nya förutsättningar. 

Våra medarbetare har tillsammans an-
passat arbetssätt och rutiner så att 
våra butiker ska vara så trygga och 
säkra som möjligt för såväl kunder 
som medarbetare. Situationen har 
stärkt vi-känslan inom föreningen och 
omtanken om varandra.

Innovationer öppnar nya möjlig-
heter
Vi har även visat att Coop Mitt är ett 
innovativt företag som är snabba på 
att införa och använda nya, digitala 
lösningar. 

Ett framgångsrikt exempel på detta är 
etableringen av Coops första obeman-
nade butik, kallad Coop Mini, på Sät-
rahöjden i Gävle. 
Den dygnet-runt-öppna butiken är en 
pilotbutik och om den fortsätter att 
utvecklas så positivt som den gjort in-
ledningsvis, så kommer vi att gå vidare 
med att etablera fler obemannade bu-
tiker i vår region. 

Nytt betalsätt
Coop har utvecklat ett helt nytt betal-
sätt kallat Scan & Pay. Det är en mo-
bilapplikation som kunden använder 
för att kunna öppna och handla i Coop 
Minibutiken. Appen går även att an-
vända i flera av våra vanliga butiker, 
för att scanna och betala sina varor 
med. 

Denna nya funktion införs successivt i 
alla våra butiker. Appen utvecklas lö-
pande och kommer att innehålla fler 
funktioner som ska underlätta för våra 
kunder, exempelvis kommer det att bli 
möjligt att kunna personifiera erbju-
danden för respektive kund.

Välkommen till Coop!
Våra medlemmar och Coopägare är alltid i fokus för vår verksam-
het. 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 matglädj. 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.
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Coops snabba digitala utveckling har 
också varit en stor fördel vad gäller vår 
onlineförsäljning. Tack vare den har vi 
varit framgångsrika med att ställa om 
för att möta kundernas stora efterfrå-
gan om att handla på ett säkert och 
tryggt sätt, som uppstod i samband 
med pandemin och de införda restrik-
tionerna. 
Vi har ökat onlineförsäljningen flera 
gånger om och den fortsätter att öka 
stort. Med största sannolikhet kom-
mer denna beteendeförändring gällan-
de inköpsvanorna att bli bestående 
även efter pandemin.

Digitala kölappar är ännu ett nytt digi-
talt verktyg som vi är i full gång med 
att införa. Systemet heter Kvicki Q och 
kan användas i våra förbutiker och vid 
chark- och delikatessdiskarna. Det ger 
kunderna större frihet genom att de 
kan följa sin köplats i mobilen medan 
de fortsätter att handla i butiken.

Vi är bäst igen!
Coop har i många år arbetat långsik-
tigt med hållbarhetsfrågor. Vi satsar 
på att förbättra hållbarheten kring 
våra produkter, vilket har uppmärk-
sammats både i Sverige och i Europa, 
då vi nyligen fått dubbla utmärkelser i 
två av varandra oberoende undersök-
ningar. 

Coop utsågs till Sveriges mest hållba-
ra varumärke i Europas största varu-
märkesundersökning om hållbarhet; 
Sustainable Brand Index 2021. Vårt 
egna varumärke Änglamark utsågs i 
samma undersökning även till 
branschvinnare i Sverige inom katego-
rin livsmedel och mat, en utmärkelse 
som Änglamark prisas med för tredje 
året i rad. 

Sveriges grönaste varumärke
Dessutom utsågs Coop till Sveriges 
grönaste varumärke, alla kategorier, 
i Differs årliga varumärkesundersök-
ning. Vi vann helheten samt i katego-
rierna Bank och Dagligvaruhandel. 

Änglamark utsågs för tionde (!) året i 
rad till vinnare av Folkets val, alltså 
det varumärke flest tänker på när de 
ska nämna vilket som är grönast. Äng-
lamark är kundernas första val när det 
gäller hållbara produkter. 

Det är vi mycket stolta över!

Nästa steg - Hållbarhetsdeklara-
tionen

Ett stort arbete har gjorts inom Coop 
med att ta fram ett helt nytt koncept 
kallat Hållbarhetsdeklarationen. Det 
är en deklaration av varor som visar 
produktens påverkan på jordens re-
surser, klimat och samhälle. 

Syftet är att hjälpa kunderna att välja 
produkter med så låg påverkan som 
möjligt på jordens resurser, klimat och 
samhälle. Via Scan & Pay-appen kom-
mer kunden att kunna scanna tusen-
tals varor i butiken och direkt få veta 
hur stor denna påverkan är för respek-
tive produkt. Hållbarhets-deklaratio-
nen planerar att lanseras under första 
kvartalet av 2021. 

Allt detta har bidragit till att Coop Mitt 
ökat sin marknadsandel i vår region, 
både antalet kunder och såld volym 
har ökat och fortsätter att öka. Vi har 
stärkt vårt varumärke och ökat om-
världens upplevelse av föreningen som 
ett innovativt, modigt och snabbfotat 
företag som är attraktivt både för 
kunder och medarbetare.

Nytt kundlöfte 2021

Under året påbörjade Coop arbetet 
med att förnya visionen, värdegrunden 
och kundlöftet, vilka kommer att an-
tas och börja användas i början av 
2021.

Stort tack till alla som bidragit 
till framgångarna!

Våra medarbetare är en mycket viktig del i 
att 2020 blev ett sådant succéår för Coop 
Mitt. 

Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla 
medarbetare i butiker och på servicekon-
toret som trots alla utmaningar har enga-
gerat er, tagit ansvar, utvecklat nya ar-
betssätt, jobbat med det goda kundmötet 
och stöttat kunder och varandra under ett 
annorlunda år. 

Stort tack för ett fantastiskt år!

Meta Persdotter, Vd Coop Mitt
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VÅRT KUND-
LÖFTE:
PRISVÄRD,
HÅLLBAR
MATGLÄDJE

EGNA VARUMÄRKEN

7,9%

Hänt 2020
VÅRA BUTIKER PÅ FACEBOOK

FÖLJARE

OMSÄTTNINGEN 2020
COOP MITT

ANDEL
MEDLEMSKÖP
AV ALLA KÖP

69%

26,4%

100%

96 309

ANDEL 
EKOLOGISKT

COOP ONLINE OCH COOP 
HÄMTA ÖKAR STORT

Coop Mitts onlineförsäljning ökade kraftigt 
under 2020. Redan innan pandemin kunde vi 
konstatera att våra kunder handlade allt mer 
online. 
Kunden beställer sina varor på Coop.se och 
varorna packas på sex av våra Stora Coop-
butiker. Kunden kan hämta sina varor i butik 
eller få dessa levererade hem eller till våra 
Hämta-skåp. 
Även antalet Hämta-skåp har ökat och vid 
årets slut hade vi 14 Hämta-enheter. 
Under 2021 kommer vi att etablera ännu fler 
Hämta-enheter.

Ca 3200 mkr
EKO

COOP MINI
Coop Mitt kunde stolt öppna Coop 
Sveriges allra första obemannade 
butik, kallad Coop Mini. Butiken 
uppfördes i stadsdelen Sätra i Gävle 
och är ett pilotprojekt. Starten har 
varit mycket bra och om det fortsät-
ter på samma vis så är ambitionen 
att det ska bli fler obemannade 
butiker i vår region.

VI ÄR BÄST IGEN!
Coop har utsetts till Sveriges grönaste 
varumärke 2020, enligt den årliga kundun-
dersökningen som görs av Differ. Vårt eget 
varumärke Änglamark blev för tionde året 
i rad det varumärke som spontant väljs av 
flest svenskar.
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Coop ska vara den
goda kraften där
mat, hälsa och
hållbarhet går

hand i hand. Hos
oss får du prisvärd,
hållbar matglädje i 

gröna butiker

PRISINVESTERINGAR SOM LÖNAR SIG FÖR KUNDEN

En stor del av Coop Mitts tillväxt kommer 
av den prisinvestering som vi genomfört på 
våra Stora Coopbutiker i Valbo, Falun, Norra 
Backa, Ludvika, Bollnäs, Hudiksvall och Sö-
derhamn (Stora Coop Ljusdal kommer med 
under 2021). Där erbjuder vi kunden dubbla 
mellanskillnaden tillbaka om hen har köpt en 
vara på våra Stora Coop-butiker och sedan 
hittar den till ett lägre pris hos en lokal kon-
kurrent.

INVIGNINGAR
Under året har vi investerat 57 miljoner i bland annat i en ny butik, ombyggnationer och omställningar i flera 
butiker. I omställningarna ingår exempelvis nya kundvarv, kylar och kassalinjer, ändrade driftsprinciper och 
upprustning av lokalerna. Tyvärr har pandemirestriktionerna medfört att vi inte kunnat genomföra invigningar-
na 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 TULLHUSET
Det var med stor glädje när 
vi invigde vår nya butik Coop 
Tullhuset, den 18 septem-
ber. Butiken är den första vi 
nyöppnar i Gävle på många år 
och har länge varit efterläng-
tad av boende och företagare i 
området. 
I butiken satsar vi på två 
kundvarv - ett traditionellt och 
ett kortare för de kunder som 
snabbt vill handla sin lunch 
eller fika.

COOP HEBY
Både medarbetarna på Coop Heby 
och kunderna var glada och stolta 
över den ombyggda butiken.

COOP SÄLEN
Ett kraftigt snöväder var inget hinder för 
den efterlängtade invigningen av ”nya” 
Coop Sälen.

COOP EDSBYN
Hipp hipp hurra!
I år firade vi Coop Edsbyn som fyller 50 år! De många besökar-
na bjöds på ett härligt firande med många fina erbjudanden i 
butiken. Utanför butiken bjöds på kolbullar, fika och tipsrundor 
för både stora och små.
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STYRELSE

Maria Rudolphi, Gävle
Ordförande
Chef Facklig försäljning och 
service, Folksam

Göran Lindblå, Solna/Hedemora
Vice ordförande
Styrelseordförande OKQ8

Maria Rönnbäck, Söderhamn
Chefskontroller och chef för 
Programenheten, Svenska 
ESF-rådet

Gunnar Klefbom, 
Hudiksvall
Vd Företagsutbildarna

Suzana Stamenkovic, 
Gävle
Egen företagare
Vd Hushållstjänst i 
Sverige AB

Ulf Karlsson, Gävle
Rådgivare Coompanion 
Kooperativ utveckling 
Gävlbeborg

ÄGAROMBUD - MEDLEMMARNAS 
RÖST

Ägarombudets uppdrag är att vara länken mellan 
medlemmar och butiken. De är medlemmarnas 
representant och de är med och påverkar sin butik 
genom ett nära samarbete med butikschefen. De 
arbetar för ett aktivt medlemskap med aktiviteter 
i och utanför butikerna och verkar för kooperatio-
nen i butikens närområde. 

Ägarombuden representerar Coop Mitts medlem-
mar på förenings- stämman som är föreningens 
högsta beslutande organ och där man bland annat 
väljer styrelse.

Anna Rosengren, Bor-
länge
Vd Almi Företagspartner 
Gävle/Dala AB

Cecilia Carter, By Kyrkby, Avesta
Senior Investment Manager, In-
vest in Dalarna/ALMI GävleDala 
FöretagspartnerAB

Lars Bengtsson, Valbo
Servicemarknadschef
Bilbolaget Gävleborg

I min roll som ägarombud har jag 
förmånen att bolla åsikter, syn-
punkter och förslag och möjlighe-
ten att påverka ”mitt Coop” är lika 
uppskattad som värdefull!

Tomas Isaksson
Ägarombud, Hofors

Demokratisk organisation
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FÖRETAGSLEDNING

Meta Persdotter
Vd

Patrik Wallin
Drift- och försäljningschef

Rober Ljunggren
Ekonomi- och IT-chef

Lars Cedemar
Fastighetschef

Lena Säfström
Kommunikationsansvarig
Ägarombudsansvarig

VÅRA MEDARBETARE

Coop Mitt är en av regionens största arbetsgivare med cirka 1 400 medarbetare. Våra medarbetares bemötan-
de av kunderna är och den kompetens de har, är viktigt för att vår framgång. Alla medarbetare deltar i ett 
Coop-gemensamt program, Det goda mötet, för att utveckla kundmötet i butik. Vi vet att ett bra kundmöte är 
den mest avgörande faktorn för att göra våra kunder riktigt nöjda, vilket är en förutsättning för att nå våra 
övergripande mål och vision.

”Coop Mitt ska vara en 
attraktiv arbetsplats att 
vara stolt över. 

Vårt mål är att tillsam-
mans skapa branschens 
bästa kundmöte med en 
känsla av premiär varje 
dag i alla våra butiker”

Verksamhetsorganisation
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Coop Mitt Ekonomisk Förening (org.nr 785000-1517) avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i svenska 
kronor, SEK. Om inte  annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom pa-
rentes avser föregående år.

Information om verksamheten  
Coop Mitt är en medlemsägd ekono-
misk förening som bedriver detaljhan-
del med fokus på dagligvaror genom 
dotterbolaget Coop Mitt AB.

Föreningen är en av landets större de-
taljhandelsdrivande konsumentfören-
ingar och består av 65 butiker.  
De ingående enheterna fördelar sig på 
8 Stora Coop, 57 Coopbutiker 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 fastighetsbo-
lag.

Väsentliga händelser under 
 räkenskapsåret
Coronapandemin har påverkat Coop 
Mitts verksamhet under 2020, precis 
som för många andra företag. Coop 
Mitt har sedan pandemins utbrott 
präglats av snabba omställningar för 
att följa Folkhälsomyndighetens och 
Svensk Dagligvaruhandels riktlinjer 
samt pandemilagen då den kom.  
Coop Mitts krisledningsgrupp har varit 
navet i arbetet. 

Fokus har varit att butikerna ska vara 
säkra för såväl medlemmar, kunder 
och anställda. 

Det har erbjudits tillgång till handsprit 
och handskar i butik, satts upp plexig-
lasskydd i kassorna, uppmanats till 

att hålla avstånd i butik genom skyltar 
och dekaler, trängselvakter samt slut-
ligen gjorts beräkningar och kommuni-
kation kring hur många kunder som får 
vistas i butiken. 

Tidigt infördes stopp för tjänsteresor 
och digitala utbildningar infördes i hö-
gre grad än tidigare. Distansarbete på-
bjöds där det passade.

I september 2020 öppnades den nya 
Coopbutiken Tullhuset, vilket är den 
första nyetableringen i Gävle på 
många år. Premiären blev inte helt 
som tidigare planerat men utifrån för-
utsättningarna blev det en bra öpp-
ning. 

Pandemin har haft en positiv påverkan 
på Coop Mitt under 2020 vilket gjort 
att marknadsandelarna ökat. Uppdra-
get som samhällsaktör har tagits med 
stort ansvar, detta har gjort att varu-
märket Coop förstärkts under året 
med tydlig fokus på omtanke och kva-
litet. 

Under hösten accelererade fokus på 
digitalisering och innovation på Coop 
Mitt. Coop Mitt är en del av ett nytt 
format ”Coop Mini” som bygger på 
obemannade butiker. 

Arbetet var ett samarbete mellan 
Coop Sverige AB och Coop Mitt. Dess-
utom ingick det i projektet att lansera

ett nytt betalsätt Scan & Pay, en app-
likation som kunden laddar ner och 
både scannar varan och betalar med 
direkt i mobilen.

Under 2020 har onlineverksamheten 
utvecklats ytterligare. Pandemin har 
påskyndat utvecklingstakten och 
trycket på Online har varit mycket 
högt. Vi kan nu erbjuda Online såväl 
med hemkörning men framförallt uti-
från Hämta-konceptet där onlineorder 
hämtas i butik eller skåp. 

Försäljning och marknad
Coop Mitt hade under 2020 en försälj-
ning på 3 186 (2 986) miljoner kr. En 
stor del av tillväxten kommer av en 
prisinvestering på Stora Coop och ett 
starkt försäljningsfokus i hela kedjan. 
Därutöver ett annorlunda år med pan-
demin Covid-19 med löpande nya res-
triktioner som har påverkat våra kun-
ders vardag. 

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

Soliditeten har ökat under året från 57 
procent till 58 procent för koncernen 
och för föreningen har soliditeten ökat 
från 78 procent till 79 procent.

Mobilappen Scan & Pay innebär ett helt nytt sätt att betala
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De totala investeringarna under 2020 
uppgick till 57 (67) miljoner kr. Vi har 
ställt om våra butiker i Forssa, Krylbo, 
Heby och Sälen till rätt format och 
koncept. 

Vi har nyetablerat Tullhuset i Gävle, 
lanserat Hämta-konceptet i Eken 
(Gävle), Söderhamn, Hudiksvall och 
Bollnäs. Vi har byggt ut ett flertal 
post- och paketutrymmen för bättre 
service mot kund. Därutöver installa-
tion av självutcheckningskassor och 
fortsatt att konvertera kyla enligt ny 
lag. Vi har också genomfört fastig-
hetsinvesteringar i vårt fastighetsbe-
stånd.

Väsentliga händelser efter 
 räkenskapsårets slut
I januari 2021 lanserades nya formatet 
Coop Mini, det är en obemannad butik 
där kunden klarar sig helt själv på cir-
ka 30 kvadratmeter. Formatet 
innehåller också ett nytt betalnings-
system, Scan & Pay. Vi inväntar mer 
information om den nya pandemilagen 
och dess påverkan på vår affär. Initialt 
har det påverkat vårt maxantal hand-
lande kunder i butikerna, men trots 
detta har vi fortsatt normal drift i bu-
tikskedjans samtliga butiker.

Förväntad framtida utveckling 
samt väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer
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. 

Vi söker nu ytterligare en etablerings-
ort för Coop Mini. Digitaliseringen med 
det nya betalsättet Scan & Pay kom-
mer att etableras i majoriteten av våra 
butiker under 2021. 

Under första kvartalet 2021 kommer 
hållbarhetsdeklarationen att lanse-
ras. Coop är först ut med aktiva val i 
köpprocessen ur ett hållbarhetsper-
spektiv.

Det är styrelsens bedömning att Coop 
Mitts tidigare års satsningar med pris-
investeringar i Stora Coop, investe-
ringar i Hämta konceptet, nyetable-
ringar samt investeringar i befintliga 
butiker kommer medföra att vi ökar 
våra marknadsandelar steg för steg 
inom vårt verksamhetsområde med 
inriktning på medlemsförmåner och 
att skapa mervärde för våra medlem-
mar.

Vi tackar föreningens medlemmar för 
visat intresse, föreningens anställda 
och förtroendevalda för ett väl utfört 
arbete.

Hållbarhetsrapport
Separat hållbarhetsrapport har läm-
nats och kan läsas på www.coopmitt.
se.

Medlemmar
Under 2020 har medlemsantalet ökat. 
Antalet aktiva medlemmar vid årsskif-
tet uppgick till 246 000. 

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

Balanserad vinst 436 406 685

Årets förlust -2 119 873

Summa 434 286 812

Disponeras så att i ny räkning överföres 434 286 812

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt 

framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 

kassaflödesanalyser med noter.

Coops Mitts hållbarhetsarbete sker samord-
nat med övriga Coopgruppen. Vårt kundlöfte 
är prisvärd, hållbar matglädje och vår vision 
är att vara den goda kraften i mat-Sverige. 
För att uppnå detta bedriver vi ett ambitiöst 
hållbarhetsarbete som styrs av vår policy 
och vår strategi för hållbarhet.

Under 2020 har Coop Sverige AB tagit ytterli-
gare steg i hållbarhetsarbetet och utvecklat 
hållbarhetsdeklarationen som är ett verktyg 
för att visa ett livsmedels hållbarhetsav-
tryck. Hållbarhetsdeklarationen kommer att 
lanseras under våren 2021.
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14     Finansiell årsrapport

FLERÅRSÖVERSIKT 
KONCERNENKONCERNEN 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 3 185 833 2 986 449 3 000 387 3 004 779 3 054 324

Resultat efter finansiella poster 3 072 32 130 114 133 93 350 85 846

Antal anställda 934 912 872 839 722

Balansomslutning 1 433 524 1 454 057 1 482 507 1 353 173 1 346 801

Avkastning på eget kap. (%) 0,0 4,0 16,0 15,0 15,0

Avkastning på totalt kap. (%) 0,7 3,0 8,0 7,0 7,0

Soliditet (%) 58,0 57,0 53,0 49,0 42,0

MODERBOLAGET 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 0 0 1 218 651 1 358 109 1 375 846

Resultat efter finansiella poster 2 783 84 668 122 013 92 856 74 356

Antal anställda 4 4 417 443 370

Balansomslutning 1 062 374 1 071 603 1 115 253 1 172 886 1 068 736

Avkastning på totalt kap. (%) 0,9 8,0 11,0 9,0 7,0

Soliditet (%) 79,0 78,0 69,0 55,0 53,0

Avkastning på eget kap. (%) 0,3 10,7 17,1 15,0 14,0

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
    Annat eget 
  Insats- Reserv- kapital inkl. 
KONCERNEN  kapital fond årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång  23 625 344 032 457 030     824 687

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:    35 873 -35 873    0

In-/Återbetalda insatser  1 885 -925    960

Årets resultat      1 945 1 945

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG  25 510 378 980 423 102     827 592

 Insats- Reserv- Balanserat Årets 
MODERBOLAGET kapital fond resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 23 625 344 032 400 545 71 747 839 949

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:   35 874 35 873 -71 747 0

In-/Återbetalda insatser 1 885 -924     961

Fusionsförlust     -11   -11

Årets resultat       -2 120 -2 120

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 25 510 378 982 436 407 -2 120 838 779
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
  2020-01-01  2019-01-01
 Not –2020-12-31 –2019-12-31

Nettoomsättning   3 185 833  2 986 449

Kostnad sålda varor   -2 394 118  -2 246 201

BRUTTORESULTAT 2, 3, 4 791 715  740 248

Försäljningskostnader   -785 878  -795 383

Administrationskostnader 5 -61 664  -51 051

Övriga rörelseintäkter   60 610  54 556

Övriga rörelsekostnader   -902  0

RÖRELSERESULTAT   3 881  -51 630

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt ägda företag   -3 253  -210

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 6 9 385  91 021

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 64  54

Räntekostnader och liknande resultatposter   -7 005  -7 105

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   3 072  32 130

Skatt på årets resultat 8 -1 127  7 156

ÅRETS RESULTAT   1 945  39 286

Ekonomisk översikt 15
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  
TILLGÅNGAR
 Not 2020-12-31 2019-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill 9 24 444  30 155

    24 444  30 155

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 10 181 836  187 510

Nedlagda kostnader på annans fastighet 11 1 347  1 734

Inventarier, verktyg och installationer 12 197 243  179 119

Pågående nyanläggningar   13 8 313  14 261

   388 739  382 624

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i intresseföretag 14, 15 6 910  8 013

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 16 3 303  5 399

Insatser i KF   117 195  117 195

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 551 855  546 659

    679 263  677 266

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   1 092 446  1 090 045

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER M.M.

Färdiga varor och handelsvaror   163 668  156 387

    163 668  156 387

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar   5 048  4 702

Likvida medel hos KF   44 170  88 314

Aktuella skattefordringar   13 647  11 784

Övriga fordringar   59 251  37 893

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 22 712  22 581

    144 828  165 274

KASSA OCH BANK   32 582  42 351

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   341 078  364 012

SUMMA TILLGÅNGAR   1 433 524  1 454 057

16     Ekonomisk översikt
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
 Not 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL

Inbetalda insatser   25 510  23 625

Reservfond   378 981  344 032

Annat eget kapital inklusive årets resultat   423 101  457 030

Summa eget kapital   827 592  824 687

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 19 3 887  2 760

Övriga avsättningar 20 28 901  30 949

    32 788  33 709

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Medlemsinlåning   34 373  36 367

Skulder till kreditinstitut 21, 22 180 000  180 000

    214 373  216 367

KORTFRISTIGA SKULDER

Checkräkningskredit 23 0  5 783

Leverantörsskulder   187 885  236 620

Övriga skulder   58 813  47 316

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 112 073  89 575

    358 771  379 294

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 433 524  1 454 057

Ekonomisk översikt    17
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
  2020-01-01  2019-01-01
 Not –2020-12-31 –2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster   3 072  32 130

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 25 48 810  -37 267

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   51 882  -5 137 
förändringar av rörelsekapital

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten   -7 281  289

Förändring av kortfristiga fordringar   -23 442  4 068

Förändring av kortfristiga skulder   -14 995  21 912

Kassaflöde från den löpande verksamheten   6 164  21 132

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   0  -4 000

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -56 865  -62 982

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   3 605  3 182

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -53 260  -63 800

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning/återbetalning av insatser   960  707

Upptagna lån   0  5 783

Amortering av lån   -7 777  -13 013

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -6 817  -6 523

ÅRETS KASSAFLÖDE   -53 913 -49 191

 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

Likvida medel vid årets början   130 665 179 856

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   76 752 130 665

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

Kassa och bank  32 582 42 351

 Likvida medel hos KF koncernvalutakonto  44 170  88 314

  76 752 130 665

18    Ekonomisk översikt
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
  2020-01-01  2019-01-01
 Not –2020-12-31 –2019-12-31
Försäljningskostnader   -25 223  -23 345

Administrationsomkostnader 5 -15 886  -11 613

Övriga rörelseintäkter   41 327  35 277

Rörelseresultat 2, 3, 4 218  319

      
   

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER      

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 6 9 385  91 021

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 55  54

Räntekostnader och liknande resultatposter  -6 875 -6 726

Resultat efter finansiella poster   2 783  84 668

 

    

Bokslutsdispositioner 26 -4 784  -12 871

Resultat före skatt   -2 001  71 797

 

    

Skatt på årets resultat 8 -118  -50

ÅRETS RESULTAT   -2 119  71 747

Ekonomisk översikt    19
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
  2020-01-01  2019-01-01
 Not –2020-12-31 –2019-12-31

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 10 70 367  73 697

Nedlagda kostnader på annans fastighet 11 0  176

Inventarier, verktyg och installationer 12 91  536

Pågående nyanläggningar  13 1 725  0

    72 183  74 409

       

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 27, 28 35 366  29 616

Fordringar hos koncernföretag 29 197 217  166 354

Andelar i intresseföretag  14, 15 17 610  15 460

Fordringar hos intresseföretag 16 3 303  5 399

Insatser i KF   117 195  117 195

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 551 855  546 659

Uppskjuten skattefordran 19 2 320  2 438

    924 866  883 121

Summa anläggningstillgångar   997 049  957 530

       

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   161  296

Likvida medel hos KF   50 851  103 265

Aktuella skattefordringar   9 647  9 647

Övriga fordringar   522  254

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 605  605

    61 786  114 067

      

Kassa och bank   3 539  6

Summa omsättningstillgångar   65 325  114 073

       

SUMMA TILLGÅNGAR   1 062 374  1 071 603
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
  2020-01-01  2019-01-01

 Not –2020-12-31 –2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

EGET KAPITAL 30    

Bundet eget kapital     

Inbetalda insatser   25 510  23 625

Reservfond   378 981  344 032

    404 491  367 657

    

Fritt eget kapital     

Balanserad vinst eller förlust   436 407  400 545

Årets resultat   -2 120  71 747

    434 287  472 292

Summa eget kapital   838 778  839 949

      

LÅNGFRISTIGA SKULDER     

Medlemsinlåning   34 373  36 367

Skulder till kreditinstitut 21, 22 180 000  180 000

Summa långfristiga skulder   214 373  216 367

      

KORTFRISTIGA SKULDER      

Checkräkningskredit 23 0  5 783

Leverantörsskulder   3 122  3 402

Övriga skulder   2 145  2 995

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 3 956  3 107

Summa kortfristiga skulder   9 223  15 287

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 062 374  1 071 603

Ekonomisk översikt    21
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MODERBOLAGETS 
KASSAFLÖDESANALYS
  2020-01-01  2019-01-01
 Not –2020-12-31 –2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Resultat efter finansiella poster   2 783  84 668

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 -3 710  -84 070

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital   -927  598

      

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET     

Förändring av kundfordringar   135  7 262

Förändring av kortfristiga fordringar   -643  2 010

Förändring av leverantörsskulder   -287  -12 628

Förändring av kortfristiga skulder   -1 502  -19 837

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3 224  -22 595

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -2 919  -2 705

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0  13 635

Fusion av dotterbolag   1 860  0

Minskning/Ökning av finansiella anläggningstillgångar   -32 997  -30 249

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -34 056  -19 319

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Ökning/Återbetalning av insatser   960  707

Upptagna lån   0  5 783

Amortering av lån   -7 777  -13 013

Erhållna/Lämnade koncernbidrag   -4 784  -15 001

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -11 601  -21 524

       

Årets kassaflöde   -48 881  -63 438

       

Likvida medel vid årets början     

Likvida medel vid årets börjanj   103 271  166 709

Likvida medel vid årets slut   54 390  103 271

 Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 Kassa och bank   3 539            6

 Likvida medel hos KF koncernvalutakonto    50 851       103 265

    54 390       103 271

22  Ekonomisk översikt
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NOTER
BELOPP I TUSENTAL KRONOR

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH 
 VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-
fört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas och re-
dovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-
ras 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 verksam-
hetens anskaffningsvärde det beräknade 
marknadsvärdet av de förväntade nettotill-
gångarna enligt förvärvsanalysen redovisas 
skillnaden som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom mo-
derföretaget, samtliga företag i vilka moderfö-
retaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av 
röstetalet eller på annat sätt innehar det be-
stämmande inflytandet och därmed har en rätt 
att utforma företagets finansiella och operati-
va strategier i syfte att erhålla ekonomiska för-
delar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas 
in i koncernredovisningen från och med tid-
punkten för förvärvet till och med den tidpunkt 
då moderföretaget inte längre har ett bestäm-
mande inflytande över dotterföretaget.

Intresseföretag 
Som intresseföretag räknas sådana företag 
där företaget har ett betydande men inte be-
stämmande inflytande. Ett betydande infly-
tande anses normalt föreligga när företaget 
äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rös-
terna i ett annat företag.

Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncern-
redovisningen enligt kapitalandelsmetoden. 
Det innebär att en förvärvsanalys upprättas 
och eventuella över- eller undervärden identi-
fieras. Det koncernmässiga värdet på andelen 
påverkas under innehavstiden genom avskriv-

ningar på övervärden eller återföring av under-
värden. Andelsvärdet påverkas även av resul-
tatandelen i intresseföretaget under 
innehavstiden, justerat för internvinster och 
övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna 
utdelningar reducerar det koncernmässiga 
värdet.

Andel i intresseföretagets resultat efter skatt 
redovisas på egen rad.

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 nedskriv-
ningsbehov.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstill-
gångar redovisas till anskaffningsvärde mins-
kat med ackumulerade avskrivningar enligt 
plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsår tillämpas:

Butiksbyggnader
Stommar    50 år
 Fasader, yttertak, fönster  20 år
 El, ventilation, och värme  30 år
 Inredning    15 år
 Hyresgästanpassning  10 år

Nedlagda kostnader annans fastighet      20 år
Inventarier, verktyg och installationer     5-7 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad 
utifrån den period som posten bedöms gene-
rera 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 bety-
dande värden i framtiden. Denna vinstgenere-
ring beräknas kvarstå under lång tid. Den 
goodwill som uppkom vid förvärvet skrivs där-
för av på tio år.

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella instrument värderas utifrån an-
skaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i ba-
lansräkningen när bolaget blir part i instru-
mentets avtalsmässiga villkor. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumen-
tet har löpt ut eller överförts och bolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. Finan-
siella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats eller på annat 
sätt upphört.

Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för eventuella ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpe- 
skillingen som erlagts för aktierna samt för-
värvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkom-
mer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade 
med avsikt att innehas långsiktigt har redovi-
sats till sina anskaffningsvärden. Varje balans-
dag görs bedömning om eventuellt nedskriv-
ningsbehov.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar re-
dovisas som omsättningstillgångar till det be-
lopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovi-
sade beloppet från det belopp som ska återbe-
talas vid förfallotidpunkten periodiseras mel-
lanskillnaden som räntekostnad över lånets 
löptid med hjälp av instrumentets effektivrän-
ta. Härigenom överensstämmer vid förfallotid-
punkten det redovisade beloppet och det be-
lopp som ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finan-
siell 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 netto-
belopp avses ske eller då en samtida avyttring 
av tillgången och reglering av skulden avses 
ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella an-
läggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indi-
kationer på nedskrivningsbehov av någon av de 
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskriv-
ning sker om värdenedgången bedöms vara 
bestående och prövas individuellt. 
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LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som 
operationella leasingavtal. Operationella lea-
singavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljnings-
värde på balansdagen. Med nettoförsäljnings-
värde avses varornas beräknade försäljnings-
pris minskat med försäljningskostnader. Den 
valda värderingsmetoden innebär att inkurans 
i varulagret har beaktats.

INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträk-
ningen, utom då underliggande transaktion  
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt avser inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte re-
dovisats. 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 balansräk-
ningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skatte-
mässiga värden för tillgångar och skulder samt 
för övriga skattemässiga avdrag eller under-
skott.

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 gällan-
de skattesatser resultatförs i den period för-
ändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefor-
dran redovisas som finansiell 
anläggningstillgång och uppskjuten skatte- 
skuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemäs-
siga avdrag redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot fram-
tida skattemässiga överskott.

AVSÄTTNINGAR
Som avsättning har redovisats förpliktelser 
gentemot tredje man som är hänförliga till rä-
kenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och 
som på balansdagen antingen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men oviss till be-
lopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Avsättningar i balansräkningen avser kundlo-
jalitetsprogram.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av 
ersättningar som företaget lämnar till de an-
ställda. 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 be-
tala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.

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

LIKVIDA MEDEL
Som likvida medel klassificerar företaget, för-
utom kassamedel, disponibla tillgodohavan-
den hos banker och andra kreditinstitut. Likvi-
da medel hos KF (Kooperativa Förbundet) 
avser disponibla medel på koncernvalutakon-
ton där KF är avtalspart mot bank

MODERBOLAGETS REDOVISNINGS- OCH VÄR-
DERINGSPRINCIPER 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper 
tillämpas i moderbolaget som i koncernen, för-
utom i de fall som anges nedan.

EGET KAPITAL
Eget kapital indelas i bundet och fritt eget ka-
pital i enlighet med ÅRL:s indelning.

OBESKATTADE RESERVER 
Obeskattade reserver redovisas med brutto-
belopp i balansräkningen inklusive den upp-
skjutna skatt som är hänförlig till reserverna.

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändringar av obeskattade reserver redovi-
sas som bokslutsdispositioner i resultaträk-
ningen. Koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdisposition.

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår kö-
peskillingen som erlagts för aktierna samt för-
värvs-kostnader. Eventuella kapitaltillskott 
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkom-
mer. Utdelning från dotterföretag redovisas 
som intäkt.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostna-
der men före bokslutsdispositioner och skat-
ter.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i pro-
cent av balansomslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obe-
skattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.

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

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av re-
dovisningsprinciper, baseras ofta på ledning-
ens bedömningar, uppskattningar och anta-
ganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattning-
ar 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 avvi-
ka från dessa uppskattningar och bedömning-
ar. Uppskattningar och antaganden ses över 
regelbundet. 

De uppskattningar och antaganden som inne-
bär en betydande risk för väsentliga justering-
ar i redovisade värden för tillgångar och skul-
der under nästkommande år behandlas i 
huvuddrag nedan:
 

Avsättningar - Kundlojalitetsprogrammet
Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Med-
lemsprogrammet”, ger kunder möjlighet att 
samla poäng i samband med inköp hos Coop 
eller partners. Redovisningsmässigt fördelas 
värdet av ersättningen som erhålls vid försälj-
ningstillfället, mellan poäng och övriga kompo-
nenter i försäljningen. Verkligt värde av intjä-
nade poäng redovisas initialt som avsättning, 
varvid hänsyn tas till förväntad inlösengrad.  
Ny bedömning av inlösengrad görs vid varje 
bokslutstillfälle.
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NOT 2 OPERATIONELL LEASING

KONCERNEN LEASETAGARE
Årets leasingkostnader avseende hyresavtal, 
uppgår till 74 760 (74 051) Tkr.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsäg-
ningsbara hyresavtal lokaler, förfaller till be-
talning enligt följande:

               2020                       2019

Inom ett år                               76 881                  73 733

Senare än ett år men 
inom fem år                          208 950               194 984
Senare än fem år                  31 076                  43 787
                                                     316 907                312 504

MODERBOLAGET LEASETAGARE
Årets hyreskostnader uppgår till 8 782 (8 387) 
Tkr. Moderbolagets hyreskostnader är till 
största delen koncerninterna. Uppgiften om 
totala avtalade hyror senare än fem år 
innehåller endast externa avtal. Övriga lea-
singavtal avseende inventarier och bilar ingår 
inte då de uppgår till mindre belopp. 
Framtida minimileaseavgifter, för icke uppsäg-
ningsbara hyresavtal lokaler, förfaller till be-
talning enligt följande:

                                                           2020                       2019

Inom ett år                                 7 596                     8 501

Senare än ett år men  
inom fem år                             30 201                 30 237
Senare än fem år                        859                     1 118
                                                       38 656                   39 856

KONCERNEN LEASEGIVARE
Årets leasingintäkter avseende hyresavtal, 
uppgår till 4 711 (3 989) Tkr. 
Framtida minimileaseintäkter, för icke uppsäg-
ningsbara hyresavtal lokaler, förfaller till be-
talning enligt följande:

                                                          2020                      2019

Inom ett år                                 4 587                     4 968

Senare än ett år men  
inom fem år                               6 277                     7 054
Senare än fem år                             0                              0

                                                       10 864                   12 022

MODERBOLAGET LEASEGIVARE
Årets leasingintäkter avseende hyresavtal, 
uppgår till 40 584 (34 741) Tkr. Moderbolagets 
hyresintäkter är till största delen koncernin-
terna. Uppgiften om totala avtalade hyror se-
nare än fem år avser endast externa avtal. 
Framtida minimileaseintäkter, för icke uppsäg-
ningsbara hyresavtal lokaler, förfaller till be-
talning enligt följande

                                                           2020 2019

Inom ett år                               39 973                  40 257 
Senare än ett år men  
inom fem år                          147 823                148 210 
Senare än fem år                             0 0 
 187 796                188 467

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONAL-
KOSTNADER

Koncernen

                                                         2020                       2019

Medelantalet anställda

Kvinnor                                            699                        660

Män                                                  235                         252

                                                            934                         912

 

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande 
direktör                                       2 998                     2 771
Övriga anställda                344 700               336 903
                                                   347 698                339 674

 

Sociala kostnader

Pensionskostnader styrelse 
och verkställande direktör    847                    1 511
Pensionskostnader övriga  
anställda                                    2 995                     2 567
Övriga sociala avgifter  
enligt lag och avtal            112 392               109 994
                                                    116 234                114 072

 Totala löner, ersättningar, 

sociala kostnader och 
pensionskostnader        463 932               453 746
 

Könsfördelning bland ledande befattnings- 
havare

Andel kvinnor i styrelsen     56 %                     50 %

Andel män i styrelsen           44 %                      50 %

Andel kvinnor övriga  
ledande befattnings- 
havare                                           40 %                     40 %

Andel män övriga  
ledande befattnings- 
havare                                           60 %                     60 %

 

Avtal om avgångsvederlag för verkställande 
direktören

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

 

Moderbolaget

                                                          2020                      2019

Medelantalet anställda 
Kvinnor                                                  2                             1 
Män                                                         2                             3

                                                                  4                              4

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande  
direktör                                        2 998                    2 771

Övriga anställda                      3 352                    2 964

                                                         6 350                    5 735

 

Sociala kostnader

Pensionskostnader för  
styrelse och Vd                             847                    1 511

Pensionskostnader för  
övriga anställda                        1 837                            2 
567

Övriga sociala avgifter enligt  
lag och avtal                              2 303                     2329

                                                          4 987                   6 407 
Totala löner, ersättningar,  
sociala kostnader och  
pensionskostnader             11 337                 12 142

 

Könsfördelning bland ledande befattnings- 
havare

Andel kvinnor i styrelsen      56 %                    50 %

Andel män i styrelsen            44 %                    50 %

Andel kvinnor övriga  
ledande befattnings- 
havare                                            40 %                    40 %

Andel män övriga  
ledande befattnings- 
havare                                             60 %                   60 %

 

Avtal om avgångsvederlag för verkställande 
direktören

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

 
NOT 4 AVSKRIVNINGAR

Koncernen

                                                          2020                      2019

Immateriella anläggnings- 
tillgångar                                      5 711                    5 711

Materiella anläggnings- 
tillgångar                                  49 592                 42 462

                                                       55 303                 48 173

Moderbolaget

                                                          2020                      2019

Materiella anläggnings- 
tillgångar                                     5 145                    5 414

                                                          5 145                    5 414
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NOT 5 ARVODE TILL REVISORER

KONCERNEN
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga ar-
betsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransk-
ning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
  2020 2019 

PwC    

Revisionsuppdrag  551 520

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  61 104

Skatterådgivning  0 45

   612 669

MODERBOLAGET   2020 2019

PwC

Revisionsuppdrag  182 165

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  39 70

Skatterådgivning  0 45

   221 280

     

NOT 6 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR  

SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN   2020 2019  

Erhållna utdelningar  530 1 104

Rearesultat vid avyttringar  8 855 15 636

Återföring av avsättning för garantiåtagande  0 74 280

   9 385 91 020

     

MODERBOLAGET 2020 2019

Erhållna utdelningar  530 1 104

Rearesultat vid försäljningar  8 855 15 636

Återföring av avsättning för garantiåtagande  0 74 280

   9 385 91 020

     
NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN 2020 2019 

Ränteintäkter från intresseföretag  54 53

Övriga ränteintäkter  10 0

   64 53

     

MODERBOLAGET  2020 2019 

Ränteintäkter från intresseföretag 54 53

  54 53 
   

 
NOT 8 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

KONCERNEN 2020 2019 

Skatt på årets resultat  

Förändring av uppskjuten skatt  -1 127 7 156

Totalt redovisad skatt  -1 127 7 156
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AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  2020  2019 

  Procent Belopp  Procent  Belopp

Redovisat resultat före skatt  3 072  32 130

       

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -657  21,4 -6 876

Ej avdragsgilla kostnader  -763   -1 065

Ej skattepliktiga intäkter  370  15 896

Skatteeffekt av ändrade skattesatser  46   0

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag  
vars skattevärde ej redovisats som tillgång 422  0

Skatteeffekt av avskrivningar byggnad  34 42

Skatteeffekt på schablonintäkter på fondandelar -477  -469

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar -118  186

Justering föregående år och övrigt 16  -558

Redovisad effektiv skatt -1 127  7 156

MODERBOLAGET  2020  2019 

Skatt på årets resultat  

Förändring av uppskjuten skatt -118 -50

Totalt redovisad skatt -118 -50

 

  

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  2020 2019  

 Procent Belopp  Procent  Belopp

Redovisat resultat före skatt   -2 002 71 797

       

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 428 21,4 -15 364

Ej avdragsgilla kostnader -11  -60

Ej skattepliktiga intäkter 0  15 896

Skatteeffekt avskrivningar byggnad 60  50

Skatteeffekt på schablonintäkter på fondandelar -477   -469

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar -118   0

Justering föregående år och övrigt 0  -103

Redovisad effektiv skatt -118  -50

      

  
NOT 9 GOODWILL

KONCERNEN  2020-12-31 2019-12-31  
 

Ingående anskaffningsvärden  57 110 53 110

Inköp   0 4 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  57 110 57 110

     

Ingående avskrivningar  -26 955 -21 244

Årets avskrivningar  -5 711 -5 711

Utgående ackumulerade avskrivningar  -32 666 -26 955

     

Utgående redovisat värde  24 444 30 155
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NOT 10 BYGGNADER OCH MARK

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  315 230 308 358

Inköp  2 511 4 190

Omklassificeringar  0  2 682

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  317 741 315 230

     

Ingående avskrivningar  -123 400 -115 203

Årets avskrivningar  -8 185 -8 197

Utgående ackumulerade avskrivningar  -131 585 -123 400

     

Ingående nedskrivningar  -4 320 -4 320

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -4 320 -4 320

     

Utgående redovisat värde  181 836 187 510

     

Bokfört värde mark  27 992 27 234

   27 992 27 234

MODERBOLAGET  2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  185 530 182 788

Inköp  1 194 2 667

Omklassificeringar   0 75

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  186 724 185 530

     

Ingående avskrivningar  -107 513 -102 963

Årets avskrivningar  -4 524 -4 550

Utgående ackumulerade avskrivningar  -112 037 -107 513

     

Ingående nedskrivningar  -4 320 -4 320

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -4 320 -4 320

     

Utgående redovisat värde  70 367 73 697

     

Bokfört värde mark  9 663 9 663

   9 663 9 663

     

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 miljo-
ner kronor. Värderingen har gjorts internt. 

Vid värdebedömningen har taxeringsvärde använts som grund utifrån antagandet att detta motsvarar 75% av fastigheternas marknadsvärde. Verk-
ligt 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 11 NEDLAGDA KOSTNADER PÅ ANNANS FASTIGHET

KONCERNEN 2020-12-31   2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  9 272 14 446

Omklassificeringar  0 -5 174

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  9 272 9 272

     

Ingående avskrivningar  -7 538 -7 300

Omklassificeringar  0 145

Årets avskrivningar  -387 -383

Utgående ackumulerade avskrivningar  -7 925 -7 538

     

Utgående redovisat värde  1 347 1 734

 

    

MODERBOLAGET   2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  4 104 9 278

Försäljningar/utrangeringar  0 -5 174

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 104 4 104

     

Ingående avskrivningar  -3 928 -3 867

Försäljningar/utrangeringar  0 216

Årets avskrivningar  -176 -277

Utgående ackumulerade avskrivningar  -4 104 -3 928

     

Utgående redovisat värde  0 176

     

 
NOT 12 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  503 954 439 587

Inköp  46 238 42 304

Försäljningar/utrangeringar  -9 694 0

Omklassificeringar  13 809 22 063

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  554 307 503 954

     

Ingående avskrivningar  -324 835 -293 493

Försäljningar/utrangeringar  8 792 0

Omklassificeringar  0 2 540

Årets avskrivningar  -41 020 -33 882

Utgående ackumulerade avskrivningar  -357 063 -324 835

     

Utgående redovisat värde  197 244 179 119

     

MODERBOLAGET   2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  2 852 9 192

Inköp  0 38

Försäljningar/utrangeringar  0 -6 143

Omklassificeringar  0 -235

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 852 2 852
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Ingående avskrivningar  -2 316 -2 797

Försäljningar/utrangeringar  0 1 068

Årets avskrivningar  -445 -587

Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 761 -2 316

     

Utgående redovisat värde  91 536

     

 
NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31

 Ingående anskaffningsvärden  14 261 26 642

Inköp  8 116 16 488

Omklassificeringar  -13 809 -22 255

Kostnadsförda projekt  -255 -6 614

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  8 313 14 261

     

Utgående redovisat värde  8 313 14 261

       

MODERBOLAGET  2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  0 3 874

Inköp  1 725 0 

Försäljningar/utrangeringar  0 -3 603

Omklassificeringar  0 160

Kostnadsförda projekt  0 -431

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 725 0

     

Utgående redovisat värde  1 725 0

     

 
NOT 14 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  8 013 8 223

Årets resultat  -3 253 -210

Kapitaltillskott  2 150 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  6 910 8 013

Utgående redovisat värde  6 910 8 013

     

MODERBOLAGET   2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  15 460 15 460

Kapitaltillskott  2 150  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  17 610 15 460

     

Utgående redovisat värde  17 610 15 460
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NOT 15 SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde

Valbo Volymhandel AB 50 % 50 % 6 910

      6 910

  Org.nr Säte

Valbo Volymhandel AB 556632-6145 Gävle

     

MODERBOLAGET

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde

Valbo Volymhandel AB 50 % 50 % 17 610

      17 610

   Org.nr Säte

Valbo Volymhandel AB 556632-6145 Gävle

     

 
NOT 16 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  5 399 5 346

Tillkommande fordringar  54 53

Omfört till aktieägartillskott  -2 150 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 303 5 399

     

Utgående redovisat värde  3 303 5 399

     

MODERBOLAGET 2020-12-31  2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  5 399 5 346

Tillkommande fordringar  54 53

 Omfört till aktieägartillskott  -2 150 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 303 5 399

     

Utgående redovisat värde  3 303 5 399

    
NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31  
 Ingående anskaffningsvärden  546 659 534 259

Tillkommande värdepapper  78 367 63 649

Avgående värdepapper  -73 171 -51 249

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  551 855 546 659

     

Utgående redovisat värde  551 855 546 659

    

MODERBOLAGET  2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  546 659 534 259

Tillkommande värdepapper  78 367 63 649

Avgående värdepapper  -73 171 -51 249

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  551 855 546 659

     

Utgående redovisat värde  551 855 546 659 

Marknadsvärdet 31 december 2020 uppgick till 595 424 Tkr.
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NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31 

Förutbetalda hyror  22 612 22 579

Övriga poster  100 2

   22 712 22 581 

  

MODERBOLAGET  2020-12-31 2019-12-31  

Förutbetalda hyror  604 603

Övriga poster  0 2

   604 605

     

 
NOT 19 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN/SKATTESKULD

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31 

Uppskjuten skattefordran hänförlig till materiella anläggningstillgångar  2 320 2 438

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till materiella anläggningstillgångar  -4 885 -5 071

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver  -1 322 -127

Belopp vid årets utgång  -3 887 -2 760

     

MODERBOLAGET  2020-12-31 2019-12-31 

Uppskjuten skattefordran hänförlig till materiella anläggningstillgångar 2 320  2 438

Belopp vid årets utgång  2 320 2 438

     

 
NOT 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31 

Avsättning inom kundlojalitetsprogrammet  28 901 30 949

   28 901 30 949

     

 
NOT 21 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN

Räntebärande skulder   Lånebelopp  Lånebelopp

  2020-12-31 2019-12-31

Skulder till kreditinstitut  180 000 180 000

Checkräkningskredit  0 5 783

   180 000 185 783

  

MODERBOLAGET

Räntebärande skulder   Lånebelopp                                             Lånebelopp

  2020-12-31 2019-12-31

Skulder till kreditinstitut  180 000 180 000

Checkräkningskredit  0 5 783

   180 000 185 783

Förfallotider

Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.
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NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER

KONCERNEN  2020-12-31 2019-12-31 

För skulder till kreditinstitut:    

Fastighetsinteckningar  54 135 54 135

Företagsinteckningar  60 000 60 000

   114 135 114 135

     

MODERBOLAGET  2020-12-31 2019-12-31 

För skulder till kreditinstitut:    

Fastighetsinteckningar  54 135 54 135

Företagsinteckningar  60 000 60 000

   114 135 114 135

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.

 

 
NOT 23 CHECKRÄKNINGSKREDIT

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  62 000 62 000

Utnyttjad kredit uppgår till  0 5 783

     

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

 

MODERBOLAGET   2020-12-31 2019-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  47 000 47 000

Utnyttjad kredit uppgår till  0 5 783

     

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

 

NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna semesterlöner  45 253 42 180

Förutbetalda hyresintäkter  529 690

Upplupna sociala avgifter  39 798 17 850

Övriga poster  26 493 28 855

   112 073 89 575

MODERBOLAGET   2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner  915 1 042

Förutbetalda hyresintäkter  529 690

Upplupna sociala avgifter  645 814

Övriga poster  1 867 561

   3 956 3 107
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NOT 25 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

KONCERNEN   2020-12-31 2019-12-31 

Avskrivningar  55 303 48 173

Förändring av avsättning  0 -74 280

Vinst vid försäljning av värdepapper  -8 855 -15 636

Övriga poster  2 362 4 476

   48 810 -37 267

   

MODERBOLAGET   2020-12-31 2019-12-31  

Avskrivningar  5 145 5 415

Förändring av avsättning  0 -74 280

Vinst vid försäljning av värdepapper  -8 855 -15 636

Övriga poster  0 431

   -3 710 -84 070

    
NOT 26 BOKSLUTSDISPOSITIONER

MODERBOLAGET   2020 2019 

Förändring av överavskrivningar  0 2 130

Erhållna koncernbidrag  3 516 4 529

Lämnade koncernbidrag  -8 300 -19 530

   -4 784 -12 871

    
NOT 27 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET   2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  29 616 29 616

Lämnat kapitaltillskott  5 800 0

Fusion av dotterföretag  -50 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  35 366 29 616

     

Utgående redovisat värde  35 366 29 616

    

NOT 28 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET 

Namn Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Fastighetsbolaget Ekfab AB 100 100 000 5 795

Fastighetsbolaget Kryfab AB 100 100 000 6 034

Fastighetsbolaget Segfab AB 100 100 000 13 079

Coop Mitt AB 100 50 000 10 342

Fastighetsbolaget Gruvab AB 100 50 000 116

      35 366

 Org.nr  Säte

Fastighetsbolaget Ekfab AB 556742-7330     Gävle 
Fastighetsbolaget Kryfab AB 556742-7298     Gävle 
Fastighetsbolaget Segfab AB 556742-7397     Gävle 
Coop Mitt AB 556981-3156     Gävle 
Fastighetsbolaget Gruvab AB 556971-2978     Gävle 

Coop Mitt Franchise AB har fusionerats med moderbolaget under året.
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 NOT 29 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET   2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  166 354 132 876

Tillkommande fordringar  30 856 33 478

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  197 210 166 354

    

Utgående redovisat värde  197 210 166 354

NOT 30 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

MODERBOLAGET

Kapitaltäckningsgaranti 

Föreningen svarar för att det egna kapitalet i dotterbolaget Coop Mitt AB (556981-3156) vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapi-
talet.

NOT 31 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

MODERBOLAGET     

Förslag till vinstdisposition    

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:    

    

balanserad vinst   436 407 

årets förlust   -2 120 

    434 287

     

disponeras så att i ny räkning överföres   434 287 
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Gävle 31/3 2021

   MARIA RUDOLPHI   META PERSDOTTER 
   Ordförande    Verkställande direktör

   GÖRAN LINDBLÅ    ANNA ROSENGREN 
   Vice ordförande

 

 

   SUZANA STAMENKOVIC   MARIA RÖNNBÄCK

 

 

 

    GUNNAR KLEFBOM   LARS BENGTSSON

   CECILIA NORDBERG CARTER  ULF KARLSSON

 

 

  

 

 

	 Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	31/3	2021 
 

	 	 Öhrlings	PricewaterhouseCoopers	AB	

    

Jonas	Åkerlund 
Auktoriserad	revisor
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Till föreningsstämman i Coop Mitt Ekonomisk förening, org.nr 785000-1517

RAPPORT OM ÅRSREDOVIS- 
NINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
Coop Mitt Ekonomisk förening för år 
2020. Föreningens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 
12-36 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av fören-
ingens och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för föreningen och 
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till fören-
ingen och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande di-
rektörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande  
direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. 

Styrelsen och verkställande direktö-
ren ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåll-

er några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktö-
ren för bedömningen av föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksam-
heten 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 årsredovisning-
en och koncernredovisningen som hel-
het 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 sä-
kerhet, 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 an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA an-
vänder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer vi risker-
na för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför gransknings- 
åtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnan-
den, 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 granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte 
för att uttala oss om effektivite-
ten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de re-
dovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämplighet-
en i att styrelsen och verkställan-
de direktören använder antagan-
det 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 såda-
na händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel 
om föreningens förmåga att fort-
sätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en vä-
sentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om såda-
na upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredo-
visningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhäm-
tas fram till datumet för revi-
sionsberättelsen. Dock kan fram 
tida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

Revisionsberättelse
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• utvärderar vi den övergripande 
presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredo-
visningen och koncernredovis-
ningen 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 tid-
punkten för den. Vi måste också infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventu-
ella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisning-
en och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvalt-
ning för Coop Mitt Ekonomisk förening 
för år 2020 samt av förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställan-
de direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetis-
ka ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande di-
rektörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust. Vid för-
slag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om ut-
delningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som föreningens och koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av förening-

ens och koncernens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens or-
ganisation och förvaltningen av fören-
ingens angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande 
bedöma föreningens och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Den verkställande direktören ska skö-
ta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att föreningens bok-
föring ska fullgöras i överensstämmel-
se med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed vårt utta-
lande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören i något väsentligt av-
seende:

• företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av 
förslaget till dispositioner av förening-
ens 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 sä-
kerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot föreningen, eller att ett för-
slag 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 pro-
fessionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med ut-
gångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild bety-
delse för föreningens situation. 

Vi går igenom och prövar fattade be-
slut, beslutsunderlag, vidtagna åtgär-
der och andra förhållanden som är re-
levanta 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 31 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jonas Åkerlund

Auktoriserad revisor



Coop Mitt | Årsrapport 2020

Finansiell årsrapport     39

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!


