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Distriktsstämmor 2020
Virserum
Bolaget/Dackestop
Tisdag 24 mars
klockan 19.00

Berga
Medborgarhuset
Torsdag 2 april
klockan 19.00

Högsby
Emågården
Onsdag 1 april
klockan 19.00

Hultsfred
Hotel Hulingen
Onsdag 25 mars
klockan 19.00

Blomstermåla
Folkets Hus
Torsdag 26 mars
klockan 19.00

Fårbo & Figeholm
Hagadalskyrkan
Torsdag 26 mars
klockan 19.00

Alsterbro
Folkets Hus Alsterbro
Måndag 30 mars
klockan 19.00

Målilla
Skeppet Målilla
Tisdag 31 mars
klockan 19.00

Påskallavik
PRO-Lokalen
Måndag 30 mars
klockan 19.00

Mönsterås
PRO-Lokalen
Tisdag 31 mars
klockan 19.00

Kristdala
NTO-Lokalen
Torsdag 2 april
klockan 19.00

Vimmerby
Svea-salen/IOGT NTO
Onsdag 1 april
klockan 19.00

Flanaden/Kolberga
Restaurang Fingerkroken
Onsdag 25 mars
klockan 19.00

Varmt Välkomna!
Viktig information
Varje medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis
i form av Coops medlemskort, har rätt att delta vid
stämma i sitt distrikt. Medlem kan delta personligen,
genom ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Endast medlemmens make, maka, partner, sambo eller
annan medlem får vara ombud. En medlem som är juridisk person får dock ha ett ombud, som inte är medlem.
Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombudet
ska ha en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år. Ombudet ska också visa sin
huvudmans medlemsbevis.
Varje distriktsmedlem, ställföreträdare och ombud har
yttrande- och förslagsrätt samt rätt att delta i beslut
med enröst. Ledamöter av styrelsen, vd eller representant för vd samt revisorerna har, även om de inte tillhör
distriktet, närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men
ingen rösträtt.

Dagordning vid
distriktsstämman 2020
§ 1. Stämman öppnas.
viteter.
§ 2. Inormation om dagens akti
are och
eter
sekr
de,
öran
§ 3. Val av ordf
e.
erar
ljust
två protokol
t i behörig
§ 4. Fråga om kallelse har sket
ordning.
samhet.
§ 5. Rapport om föreningens verk
skottsmedel.
över
av
ring
one
disp
om
§ 6. Rapport
het.
§ 7. Rapport om butikens verksam
r.
ione
mot
mna
inko
om
§ 8. Rapport
nd.
estu
fråg
nas
§ 9. Medlemmar
ttare för en tid av 1 år.
§ 10. Val av Ägarombud och ersä
stämmans
§ 11. Val av ledamöter till distrikts
valberedning.
§ 12. Övriga frågor.
§ 13. Avslutning.
ma!
Välkommen till din distriktsstäm

Dagordning
Dagordning – Föreningsstämma
Föreningens ägarombud valda vid 2020 års distriktsstämmor kallas 
härmed till föreningsstämma onsdag den 13 maj kl. 18.00 på Forum, Oskarshamn.

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande, sekreterare och
två protokolljusterare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i
behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Information om verksamhet, ekonomioch framtidsplaner i föreningen och
konsumentkooperationen i övrigt.
7. Framläggande av årsredovisningen
för föreningen samt, om föreningen
är moderförening i en koncern, av
koncernredovisningen.
8. Framläggande av revisionsberättelsen
samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening,
koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

10. D
 isposition av föreningens vinst
eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och vd.
12. G
 odkännande av förslag till principer
för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning.
13. B
 estämmande av arvoden och andra
ersättningar till de förtroendevalda i
föreningen.
14. F
 astställande av antalet ledamöter i styrelsen.
15. Val av styrelseordförande efter för
slag från föreningsstämmans valberedning.
16. Val av ledamöter i styrelsen.
17. Val av revisor enligt § 30.
18. Val av valberedning.
19. Ombudsval som föreningsstämman
förbehållit sig.
20.Av styrelsen till föreningsstämman
hänskjutna ärenden.
21. Motioner.
22. Avslutning.
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”Våra medarbetare är
vår största tillgång.”

Stark tilltro
för framtiden
En välbehövlig omstart.
För att kunna fortsätta vara den goda
kraften i mat-Sverige, har föreningen
påbörjat ett större förändringsarbete.
Med ny vd och ny ordförande ska den
anrika föreningen byggas stark igen.

M

ycket har hänt under 2019. Den planerade
fusionen med KF Göta blev inte av. I samband med det valdes en ny ordförande,
Lars Elmborg, och delvis en ny styrelse, på
stämman i maj. Strax därefter valde den dåvarande vdn
Niclas Johansson att sluta.
– Det blev ett turbulent läge – vi stod utan verk
ställande ledning. Men det löste sig relativt snabbt. I
slutet av augusti började Richard Hedsand, vilket blev
den nystart vi verkligen behövde för att komma på fötter
igen, säger Lars Elmborg.
Richard Hedsand har jobbat över 20 år inom
kooperationen. Både som vd för Coop Gotland och Coop
Kristianstad Blekinge, men även som ledamot i Coop
Sveriges styrelse. Med sig har han de erfarenheter som
behövs för att vända föreningens röda siffror.
– I Coop Gotland gjorde vi en stor uppryckning vad
gäller ekonomin, likt det vi håller på med just nu i
Oskarshamn. Resultatet blev fantastiskt bra i slutänden.
Vi ökade både omsättningen och lönsamheten. Från att
ha varit den elfte största arbetsgivaren på Gotland, var
Coop den fjärde när jag slutade, säger han.
Utmaningar är med andra ord inget som Richard
Hedsand räds – tvärtom. Vid starten i augusti var det
hårdhandskarna på direkt.

– Vi måste öka butikernas lönsamhet i relativt snabb
takt. Anpassa kostnadsbilden efter verkligheten. Det
handlar om att samla trupperna, att jobba efter samma
nyckeltal. I en allt hårdare konkurrens måste vi tuffa till
oss ordentligt, säger han.
Förändringsarbetet har pågått hela hösten och
fortsätter i år. Framför allt ligger fokus på att utveckla
personalen.
– Våra medarbetare är vår största tillgång. Trivs våra
anställda på jobbet, gör de också ett bra jobb. Därför har
vi inrättat en ny tjänst, en HR-chef, som de kan vända
sig till. Tjänsten har blivit tillsatt av Frida Stierna, som
kommer direkt från jobbet som personalvetare på Scania
och även är en framgångsrik egenföretagare, säger
Richard Hedsand.
UNDER 2020 KOMMER även fokus ligga på att få ner
matsvinnet, mer effektiv schemasättning efter tider då
det både är hög kundtillströmning och då det kommer
leveranser, samt uppföljning på ett helt annat sätt.
För Coop Flanadens del i Oskarshamn, ska butiken
utvecklas ytterligare. Förbutiken flyttas till det tomma
området framför kassorna och får även en cafédel, vilket
var tanken från början. Justeringar i butiksmiljön ska få
fart på försäljningen.
– Vi har satt många projekt i sjön och det ska bli
spännande att se om målen för 2020 och 2021 nås.
Föreningen har en spännande resa framför sig. Medlems
ägda Coop är en matkedja som alltid satt kundernas
intressen först och vi vill fortsätta vara den goda kraften
i mat-Sverige med butiker även på mindre orter. Jag
ser mycket positivt på framtiden för föreningen, säger
Richard Hedsand.
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PERSONLIGT
Namn: Lars Elmborg
Ålder: 64 år
Bor: I Högsby
Familj: Sambo och en son
Gör: Är ordförande i Coop Oskarshamn
med omnejd, Högsby Bostads AB,
Myndighetsnämnden i Högsby kommun
och har även andra styrelseuppdrag
Fritidsintresse: Jakt

PERSONLIGT
Namn: Richard Hedsand
Ålder: 47 år
Bor: I Åhus, Skåne, men ska
flytta till Oskarshamn
Familj: Fru och två barn
Gör: Jobbar som vd för Coop
Oskarshamn med omnejd
Fritidsintresse: Bilar

Nya på jobbet. Under
2019 anställdes
Richard Hedsand som
ny vd för föreningen och
Lars Elmborg valdes
till ny ordförande för
styrelsen.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening, 732800-0786 får härmed avge
årsredovisning för 2019.

Allmänt om verksamheten

Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening är en sammanslutning av konsumenter i främst
mellersta och norra Kalmar län.
Konsumentföreningen bedriver verksamhet i associationsformen ekonomisk förening och har sitt säte i
Oskarshamn. Huvudkontorets adress är Skeppsbron 3, 572 57 Oskarshamn.
Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa Förbundet (KF) främja sina medlemmars
hushållning genom att på effektivaste sätt tillhandahålla varor och tjänster som svarar mot
medlemmarnas behov samt sprida den kooperativa idén. Verksamheten drivs genom försäljning av
dagligvaror i föreningens 15 egna butiker.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finans.poster
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2019-12-31
433 025
-11 929
-12 952
neg
188 073
neg
49,5

2018-12-31
437 043
-1 348
-2 727
neg
204 038
neg
50,6

2017-12-31
443 123
1 612
1 007
0,4
188 327
0,95
56,1

2016-12-31
455 804
11 888
10 759
2,6
161 163
10,3
65,1

Belopp i kr
2015-12-31
456 096
6 245
11 924
2,6
155 228
12,3
62,3

Nettoomsättningen består av föreningens försäljning av dagligvaror till sina kunder och medlemmar
exklusive mervärdesskatt, vilket för 2019 är en minskning mot föregående år med knappt 1%. Coop
Flanaden som tappat under ombyggnadsåren visade en bra försäljningsökning mot föregående år. De
butiker med störst tillväxt under året var Coop Flanaden, Coop Kristdala och Coop Målilla. Under 2019
har föreningens investeringar varit mycket återhållsamma. De kraftfulla investeringarna 2017 -2018
visade sig inte nå de mål ledning och styrelse förväntade sig.
Den kooperativa modellen och hållbarhetsarbete i Coop Gruppen och Coop Oskarshamn
Ända sedan konsumentkooperationens start 1899 har organisationens grundläggande syfte varit att
skapa medlemsnytta genom den samlade styrkan av många medlemmars konsumtion. Idag består
Coop av 3,4 miljoner medlemmar som äger och genom sitt personliga engagemang och sina inköp
lägger grunden för verksamheten. Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmen eller
återinvesteras i verksamheten. Organisationen vilar på en kooperativ värdegrund och styrs
demokratiskt utifrån principen en medlem - en röst. Med medlemmarnas intresse för ögonen agerar
Coop för att bidra till en hållbar utveckling och att leva upp till vår vision - att vara den goda kraften i
mat-Sverige.
Inom Coop, som består av Coop Sverige AB och 30 konsumentföreningar, bedrivs ett samordnat
hållbarhetsarbete. Genom det nära samarbetet mellan Coop Sverige och föreningarna säkras
effektivitetsvinster såväl som kvalitet i hållbarhetsarbetet. I enligthet med ÅRL 6 kap11§ har Coop
Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten
som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har avlämnats till revisorn
samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på www.cooposkarshamn.se.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Den 15 maj 2019 var det föreningsstämma med förslag om fusion med KF Göta ekonomisk förening.
Resultatet blev nej till fusion då föreningens ägarombud ansåg att föreningen skall fortsätta drivas i
egen regi. Ny styrelseordförande valdes, hälften av ledamöterna i styrelsen avgick och nya ledamöter
tillkom in i styrelsen. Den 26 augusti rekryterades ny VD till föreningen, Richard Hedsand. Styrelsen
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och VD har under hösten jobbat fram en ny färdplan för att stärka föreningens finansiella situation och
säkerställa ledning och organisation. Turbulensen efter de senaste årens planer gällande fusionen har
medfört stora störningar i butiksverksamheten, vilket medfört att fokus på lönsamhet och sälj uteblivit. I
september 2019 startades föreningen första e-handelsenhet i vår Coop butik i Mönsterås. Det är vår
förhoppning att flera av våra enheter skall starta upp e-handelsverksamhet under 2020. Konceptet
heter Hämta och är tillgängligt på coop.se. Via en dator, surfplatta eller smartphonekan man lätt
beställa varor och sedan hämta vid butiken, plockade och klara. Två inbrott i Coop Virserum och
stölder på Coop Vimmerby under sommaren 2019 medförde förluster för föreningen. Allt är anmält till
Polisen och förbättrade rutiner har upprättats. Tre rån i början av i början av 2020 ledde till ytterligare
investeringar i säkerhetsutrustningen i butiksnätet.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Under de två senaste åren har föreningen tappat drygt 4% i nettoomsättning trots att man investerat
stora summor i butiksnätet. Investeringarna har inte levt upp till de förväntningar som satts av tidigare
ledning. Coop Flanaden som är föreningens största enhet och mest investerade måste få ett tydligare
budskap åt kund. Detta arbete kommer inledas under 2020. För att Coop Flanaden skall bli attraktivare
hos kunder måste enheten omstruktureras och färdigställas. Krafttag kring kostnader och öka
försäljningen är det viktigaste målen för 2020. Arbetet inom Coop med att ha det bästa
kundbemötande 2021 är nu inne på sitt andra år, vi utbildar och coachar alla våra medarbetare så att
kunder och medlemmar skall känna sig väl mottagna i våra butiker. NKI, Nöjd kundindex mäts
regelbundet bland våra medlemmar och vi ser en tydlig förbättring under 2019 att kundbemötande
generellt blivit bättre i föreningens butiker. Detta är en indikator att våra butiker under senare delen av
2019 lyft sig. Under 2020 ska en underhållsplan för föreningens fastigheter fastställas eftersom det
finns ett stort behov av underhåll. Föreningens it-struktur är föråldrad vilket medför en risk med tanke
på den digitala utvecklingen. Ett arbete med att skapa modernare it pågår i föreningsledningen.

Eget kapital
Vid årets början
Förändringar av insatskapital, exkl utdelning
Överf till reservfond från insatskapital mm

Insats
kapital
8 300 845
-519 531

Disposition enl årsstämmobeslut

Reservfond
16 399 779
640 792

Årets resultat

Vid årets slut

Fritt eget
kapital
71 538 508

-3 207 819
7 781 314

17 040 571

68 330 689

Styrelse och Medlemsuppgifter
Styrelsen
Styrelsen har bestått av Lars Elmborg Ordförande, Ulf Berg vice ordförande, Hans Karlsson, Bodil
Liedberg Jönsson, Bengt-Åke Lundin, Victoria Jönsson, Diana Bergeskans, Bo Bergman
Fackliga representanter: Susanne Andersson, Maria Jonsson
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under 2019.
Medlemsantal
Antal vid räkenskapsårets början.............32 259
Antal tillkommande................................... 588
Antal avgångna........................................ -3 059
Antal vid räkenskapsårets slut.................29 788

9

10

Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening

3(16)

Förvaltningsberättelse

732800-0786

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 68 330 689, disponeras enligt följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Disponeras för
Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
71 538 508
-3 207 819
68 330 689
68 330 689
68 330 689

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter. Alla belopp redovisas i kr om inget annat anges.

11

12

Resultaträkning

Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening

4(16)

732800-0786

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

433 024 740
-327 100 619

437 043 194
-322 400 065

Bruttoresultat

105 924 121

114 643 129

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

-119 654 127
-4 301 252
6 102 179
-

-116 599 642
-4 191 452
5 457 518
-657 758

2

-11 929 079

-1 348 205

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
11,14
anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
3
Räntekostnader

112 609
-1 135 747

-65 000
55 641
-1 369 105

-12 952 217

-2 726 669

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

4

8 870 313

3 186 579

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

5

-4 081 904
874 085

459 910
-453 254

-3 207 819

6 656

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

6

251 373
251 373

586 538
586 538

7,8
9
10

94 221 022
925 000
17 984 593

97 050 730
985 000
19 773 835

353 048
113 483 663

346 580
118 156 145

3 100 000
14 501 852
425 000
18 026 852

3 100 000
14 501 852
675 000
18 276 852

131 761 888

137 019 535

24 246 302
24 246 302

25 654 712
25 654 712

1 506 159
2 759 627
301 747
2 923 406
7 490 939

1 549 758
2 601 893
352 240
3 710 405
8 214 296

Kassa och bank

24 574 288

33 149 755

Summa omsättningstillgångar

56 311 529

67 018 763

188 073 417

204 038 298

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

11,12,13,14,15

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

16
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

7 781 314
17 040 571
24 821 885

8 300 845
16 399 779
24 700 624

71 531 852
6 656
-3 207 819
68 330 689

70 931 436
600 417
6 656
71 538 509

93 152 574

96 239 133

-

7 188 201
1 682 112
8 870 313

51 833
3 750 655
3 802 488

911 105
3 783 161
4 694 266

41 765 625
5 370 997
47 136 622

37 828 125
5 766 411
43 594 536

1 125 000
22 527 453
326 516
10 127 016
9 875 748
43 981 733

1 000 000
29 690 064
326 516
10 234 349
9 389 121
50 640 050

188 073 417

204 038 298

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder

17

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

18
19

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Medlemsinlåning
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21

22
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Kassaflödesanalys

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

-12 952 217
7 838 494
-5 113 723
-142 921

-2 726 669
8 386 607
5 659 938
-45 225

-5 256 644

5 614 713

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

1 408 410
881 091
-6 658 317

-826 790
656 491
3 551 968

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 625 460

8 996 382

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

-2 863 353
250 000

-29 361 736
511 000
-3 065 000
175 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 613 353

-31 740 736

Finansieringsverksamheten
Förändring av insatskapital
Förändring av medlemsinlåning
Upptagna lån
Amortering av lån

121 260
-395 414
5 000 000
-1 062 500

-74 043
-259 203
17 500 000
-1 328 125

3 663 346

15 838 629

-8 575 467
33 149 755
24 574 288

-6 905 725
40 055 480
33 149 755

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Not
20
25

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och också enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över
tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar:
Byggnader
Förbättringsinvest. främmande fastighet
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

% per år
20
2,3
5
5
14,3

För föreningens byggnader har indelning gjorts i byggnadskomponenter, där skillnad i förbrukning för
respektive komponent har bedömts väsentlig. Angiven procentsats är ett genomsnitt av byggnadernas
avskrivning.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet, respektive verkligt värde. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Vid fastställande av anskaffningsvärde används inköpspris och
hemtagningskostnader.
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Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en
egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte
nuvärdeberäknats.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Anställda
Totalt

2019-01-012019-12-31
137
137

Varav män
23
23

Könsfördelning i företagsledningen
Andel kvinnor
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2018-01-012018-12-31
136
136

Varav män
22
22

2019-12-31

2018-12-31

50%
44%

36%
44%

2019-01-012019-12-31
1 349 675
58 325 531
59 675 206
22 411 838
3 346 787

2018-01-012018-12-31
1 205 640
56 657 204
57 862 844
22 678 985
4 041 731

Av företagets pensionskostnader avser 407 520 (389 340) företagets VD.
Föreningen tryggar sina pensionutfästelser genom KP Pension&Försäkring (en del av Folksam)
Föreningens tillgodohavanden i Stiftelsen 31 december 2019 översteg pensionsskulden med 3 651
226 (2 800 836) Buffertkrav från kreditgivaren 2 808 984 (2 731 948).
Vd:s pensionsålder är 65 år och pensionsavsättning är 35%. Vid uppsägning från föreningens sida
respektive Vd:s sida uppgår uppsägningstiden till 12 respektive 6 månader. Vid uppsägning från
föreningens sida utbetalas 12 eller 24 månaders avgångsvederlag beroende på omständigheterna.
Föreningen använder sig inte av premielönesystem på någon nivå.
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Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter
Summa

Not 4 Bokslutsdispositioner
Periodiseringsfond, årets återföring
Avskrivningar utöver plan
Summa

Not 5 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av omvärdering av uppskjuten skatt pga ändrad skattesats 2019.
Justering pga fastighetsförsäljning
Skatt på schablonintäkt på periodiseringsfond
Skattemässigt tillägg vid återföring av periodiseringsfond
Redovisad effektiv skatt

Not 6 Goodwill
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-01-012019-12-31
112 609
112 609

2018-01-012018-12-31
55 641
55 641

2019-01-012019-12-31
1 682 112
7 188 201
8 870 313

2018-01-012018-12-31
3 255 889
-69 310
3 186 579

2019-01-012019-12-31
14 813
859 272
874 085

2018-01-012018-12-31
-364 593
-88 661
-453 254

2019-01-012019-12-31
-4 081 904

2018-01-012018-12-31
459 910

873 528
-1 619
14 813

-101 181
-36 364
-174 388
25 572
-162 982
-3 911

-1 836
-10 801
874 085

-453 254

2019-12-31

2018-12-31

1 675 824
1 675 824

1 675 824
1 675 824

-1 089 286
-335 165
-1 424 451

-754 121
-335 165
-1 089 286

251 373

586 538
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Not 7 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Varav mark

2019-12-31

2018-12-31

134 163 372
134 163 372

106 034 851
29 380 346
-1 251 825
134 163 372

-37 112 642
-2 829 708
-39 942 350

-34 663 495
83 067
-2 532 214
-37 112 642

94 221 022

97 050 730

4 309 478

4 309 478

Not 8 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början
Vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

-

1 200 000
-

2019-12-31

2018-12-31

1 200 000
1 200 000

1 200 000
1 200 000

-215 000
-60 000
-275 000

-155 000
-60 000
-215 000

925 000

985 000

2019-12-31

2018-12-31

68 784 913
2 856 885
71 641 798

60 930 705
7 854 208
68 784 913

-49 011 078
-4 646 127
-53 657 205

-43 686 544
-5 324 534
-49 011 078

17 984 593

19 773 835

Föreningens förvaltningsfastighet är såld under 2018.

Not 9 Nedlagda utgifter på annans fastighet
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
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Not 11 Andelar i intresseföretag
Sydöstbagerierna ekonomisk förening org.nr: 769604-6239
Ägarandel %
Andelar tot.kronor
-Nedskrivning
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

39
195 000
-195 000
-

39
195 000
-195 000
-

Not 12 Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Intresseföretag/
org nr, säte

Antal Res. e. fin.
Eget
andelar i %
post* tkr kap * tkr

Sydöstbagerierna ekonomisk förening
769604-6239, Kristanstad

39

-5 040

-11 168

Redovisat
värde
-

* = Resultat och eget kapital avser 2018

Not 13 Långfristiga värdepappersinnehav
Insats KF
Companion
DDF AB
Oskarshamns Ångfart AB
OK

Not 14 Fordringar hos intresseföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar
-Omklassificeringar
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
-Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31
14 499 192
1 000
1 000
410
250
14 501 852

2018-12-31
14 499 192
1 000
1 000
410
250
14 501 852

2019-12-31

2018-12-31

5 756 438
5 756 438

2 656 438
3 000 000
100 000
5 756 438

-2 656 438
-2 656 438

-2 656 438
-2 656 438

3 100 000

3 100 000

2019-12-31

2018-12-31

675 000
-250 000
425 000

950 000
-275 000
675 000

Not 15 Reversfordringar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Reglerade fordringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Bonus/Rabatter
Övrigt

Not 17 Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017

Not 18 Uppskjuten skatt
2019-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Temporära skillnader i byggnader
Övriga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran/skuld
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

Uppskjuten
skattefordran

2019-12-31
2 923 406
2 923 406

2018-12-31
3 685 384
25 021
3 710 405

2019-12-31
-

2018-12-31
1 383 051
299 061
1 682 112

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

83 665
978 057
1 061 722

-1 113 555

-1 113 555

-1 113 555
83 665
978 057
-51 833

1 061 722

-1 113 555

-51 833

-989 896

-989 896
78 791

2018-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Temporära skillnader i byggnader
Övriga temporära skillnader

78 791

Uppskjuten skattefordran/skuld

78 791

-989 896

-911 105

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

78 791

-989 896

-911 105

2019-12-31
3 783 161

2018-12-31
4 371 225

-32 506
3 750 655

-588 064
3 783 161

Not 19 Övriga avsättningar

Medlemsprogram
Redovisat värde vid årets ingång
Avsättningar som gjorts under året
Belopp som tagits i anspråk under året
Redovisat värde vid årets utgång

Avsättningen avser upparbetad intjäning av poäng hos medlemmar i medlemsprogram omräknat till
kronor

Not 20 Betalda räntor och erhållen utdelning, upplysning till kassaflödesanalys
Belopp i kr
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

112 609
-970 549

55 641
-1 017 730
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Not 21 Långfristiga skulder
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Ställda säkerheter för övriga skulder
Fastighetsinteckningar

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade skulder
Övriga skulder

2019-12-31

2018-12-31

37 265 625

33 828 125

2019-12-31
43 830 000
43 830 000

2018-12-31
40 000 000
40 000 000

2019-12-31
9 379 794
495 954
9 875 748

2018-12-31
8 869 427
519 694
9 389 121

2019-12-31

2018-12-31

43 830 000
5 000 000

40 000 000
-

30 000
468 164
49 328 164

75 000
455 325
40 530 325

2019-12-31

2018-12-31

24 574 288
24 574 288

33 149 755
33 149 755

Not 23 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Eventualförpliktelser
Avskrivningslån Regionförbundet
Pensionsgaranti

Not 24 Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
De kan lätt omvandlas till kassamedel.
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Not 25 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Transaktioner som inte medför betalning
Förlust försäljning fastighet
Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar
Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång
Förändring av övriga avsättningar

Not 26 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
Justerat eget kapital / Totala tillgångar.

2019-12-31

2018-12-31

7 871 000
-32 506

657 758
8 251 913
65 000
-588 064

7 838 494

8 386 607
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Samhället blomstrar
tack vare Coop-butik
En av de bästa Coop-butikerna i Sverige.
Och årets butik på Kristallgalan 2019 i
Nybro. Coop i Alsterbro har blivit det lilla
samhällets hjärta och även ett föredöme i
föreningen.

I

oktober-december 2019 fick Coop Alsterbro ett nöjd
kund-index på smått otroliga 95 av 100 möjliga poäng.
Det är väldigt högt bland Coops 143 butiker runt om i
landet.
– Vi har faktiskt högst index av alla mindre Coop-
butiker i vår storlek. Det är vi väldigt stolta över, säger
butikschefen Gith Gustavsson med ett stort leende.
95 är även föreningens högsta nöjd kund-index, vilket
genererade ett diplom från vd:n Richard Hedsand.
”Ni är ett urstarkt föredöme i vår förening. Med
föreningens högsta NKI visar ni var skåpet ska stå. All
heder till er! Kunderna uppskattar det ni gör och det syns
verkligen”, skriver han.
Den 9 november blev butiken även utsedd till årets

butik på näringslivets egen gala Kristallgalan i Nybro. 330
personer var på plats i Liljas bilhall i Nybro för att delta
på galan.
– Allt började med att de ringde från galan och
berättade att vi var en av tre som blivit nominerade till
årets butik. Kunde knappt tro det. Väl på plats avslöjade
de att vår butik tagit hem det, säger Gith Gustavsson.
– Hade ju inte ens förberett något tal! Fick lätt panik
och vet inte vad jag sa, än i dag. Men min personal sa att
det lät bra, säger hon och skrattar.
SOM MOTIVERING ANGAV juryn, som bestod av lokala
företagare, att butiken blivit en naturlig samlingspunkt
på orten. Samt att ”Butiken är en starkt bidragande orsak
till att samhället blomstrar. Bra sortiment med service
utöver det vanliga och med kunden i centrum. Här är
ingenting omöjligt!”.
Coop är den enda matbutiken i Alsterbro, som har runt
500 invånare. Men upptagningsområdet är mycket större
än så.
– Många åker långt för att handla hos oss. Vi är väldigt
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PERSONLIGT
Namn: Gith Gustavsson
Ålder: 54 år
Familj: Man, två vuxna barn
och ett barnbarn
Bor: I Alsterbro
Gör: Jobbar som butikschef
på Coop i Alsterbro
Fritidsintresse: ”Jag jobbar
mest hela tiden, älskar mitt
jobb, och vill helst tillbringa
fritiden med barnbarnet.
Tycker också om att bo i
husvagn på Öland”
Coop i
 lsterbro
A
är ett
föredöme på
många sätt.
2019 hade
de högst nöjd
kund-index i
föreningen och
vann även p
 riset
Årets butik på
Kristallgalan i
Nybro.
– Vi är väldigt
stolta, säger
butikschefen Gith
Gustavsson.

Nöjd kund-index
En sammanställning av
frågor som besvarats av
Coops medlemmar som har
registrerat sin mejladress.
Gör gärna det du också för
att få vara en del av undersökningen! Enklast är via
Coops hemsida, men det går
också att göra det i butiken
vid Medlemspunkten.

Smidigt att
handla online
Beställ dina varor hemma – hämta i din
närmaste Coop-butik.
Utan att behöva lämna bilen.
EFTERFRÅGAN PÅ E-HANDEL från kunderna har
varit stor i flera av föreningens butiker och under
hösten 2019 blev Coop i Mönsterås först ut på den
digitala resan.
I Mönsterås satsades det på ett koncept som
kallas ”Hämta i bil”. Det innebär att den som
beställt varor får dem utlevererade direkt till bilen
av butikspersonalen efter att ha meddelat sin
ankomst via ett sms. Själva beställningen görs
smidigt via coop.se där man anger sitt postnummer
och väljer ett tidsfönster som passar. Väl inne i
”online-affären” går det att välja och vraka ur hela
butikens stora sortiment.
Men helt felfri har dock inte starten varit för
butikens satsning, även om det ändå får klassas
som en lyckad sådan. Det är anledningen till att
butiken inte valt att marknadsföra möjligheten för
kunderna fullt ut. Det är också en av anledningarna
till att föreningen inte valt att fortsätta etablera
e-handel på flera butiker i nuläget. På sikt finns en
plan för att öppna upp möjligheten för ytterligare
butiker och det undersöks samtidigt vilket det
bästa konceptet är för varje enskild enhet.
DET FINNS ALLTSÅ flera olika ”Hämta”-koncept att
välja på vid en etablering. ”Hämta i bil” är ett sätt,
men det finns även andra varianter där kunden
hämtar sina varor inne i butiken eller i ett skåp på
utsidan. Just skåpslösningen har visat sig vara
mycket framgångsrik för flera andra Coop-butiker
i landet då denna lösning skapar möjligheten för
kunderna att hämta sina varor under i stort sett
vilken tid som helst på dygnet. Det kan komma
att bli aktuellt för några av föreningens butiker i
framtiden beroende på vad som är mest användarvänligt för kunden.

Stolta medarbetare på Coop Alsterbro under Kristallgalan.

engagerade och försöker alltid göra vårt bästa för att tillgodose kundernas behov. På ett sätt har butiken verkligen
blivit samhällets hjärta – det är på Coop man träffas, säger
Gith Gustavsson.
Vad tror du det är som gör butiken så uppskattad?
– Vår utbyggnad med ett riktigt fik och sittplatser för
25 personer, lockar många. Sen är vi duktiga på att synas i
sociala medier, där vi delar med oss av recept, berättar om
nyheter och arrangerar tävlingar. Våra bjudningar av a
 lltifrån
tårta till våfflor uppskattas förstås också, säger Gith
Gustavsson, som själv jobbat i butiken i 36 år.
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Styrelsen godkänner
Oskarshamn 4 mars 2020
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Våra distrikt

Västervik

Vimmerby

Hultsfred

Målilla

Virserum

Kristdala

Fårbo
Figeholm
Kolberga
Flanaden

Berga

Påskallavik

Högsby

Mönsterås
Blomstermåla
Alsterbro

Nybro

Distrikt 1
Coop Flanaden
TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

010-74 74 400
Linnéa Nicklagård
Carola Algesson
Annika Möller

Distrikt 2
Coop Kolberga
TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

010-74 74 530
Niklas Ågren
Rose-Marie Edinius
Vivi-Anne Oscarsson

Kalmar
Distrikt 4
Coop Mönsterås
TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

010-74 74 440
Emma Jonsson
Ing-Mari Rapakko
Elsmarie Jonsson
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Distrikt 5
Coop Påskallavik

Distrikt 13
Coop Alsterbro

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

010-74 73 240
Ellen Svensson
Meg Sunesson
Lena Stridh

Distrikt 6
Coop Berga
TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

Distrikt 14
Coop Fårbo
010-74 73 250
Amanda Steén
Mattias Wärnsberg
Ulf Larsson

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

Distrikt 7
Coop Högsby

Distrikt 15
Coop Virserum

TELEFON
010- 74 73 280
BUTIKSCHEF
Ann-Sofie Karlsson
ÄGAROMBUD
Stellan Häggbrink
ERSÄTTARE	Margareta Lundgren
Johansson

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

Distrikt 9
Coop Figeholm

Distrikt 16
Coop Målilla

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

010-74 73 260
Martin Källenius
Nicke Rundqvist
Inger Nicklagård

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

010-74 74 520
Andreas Brynsäther
Britt-Marie Seward
Ninni Johansson

010-74 73 330
Martina Gunnar
Monika Sjösten
Marita Pettersson

010-74 73 340
Jessica Nilsson
Lotta Haag
Madeleine Jacobsson

Distrikt 17
Coop Hultsfred

Distrikt 10
Coop Kristdala
TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

010-74 73 320
Gith Gustavsson
Mia Eriksson
Hans Karlsson

010-74 73 270
Lars Ericsson
Anette Svensson
Vakant

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

Distrikt 11
Coop Blomstermåla

Distrikt 20
Coop Vimmerby

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

TELEFON
BUTIKSCHEF
ÄGAROMBUD
ERSÄTTARE

010-74 73 300
Maria Knutsson
Inger Karlsson
Monika Axelsson

010-74 74 460
Vakant
Bengt Nilsson
Britt-Marie Schwab

010-74 74 480
Bedri Iberhysaj
Kjell Bexell
Anders Green
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening, org. nr 732800-0786
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coop
Oskarshamn med omnejd ekonomisk förening för år 2019.
Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 8-23 samt 26
i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
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 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.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen återfinns på sidorna 1-7, 24-25 samt 27-29.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts a
 vseende
denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
Styrelsens och verkställande d
 irektörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen 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 som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar

 tyrelsen och verkställande direktören för bedömningen
s
av föreningens 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 f ortsatt 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 att
årsredovisningen 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 e
 konomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls
enliga 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 verk
ställande 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. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 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
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i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. 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, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen 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.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av Coop Oskarshamn med omnejd ekonomisk
förening för år 2019 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar v insten
enligt förslaget 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 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 verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av föreningens 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 f öreningens
ekonomiska situation och att tillse att föreningens
organisation är utformad så att bokföringen, medels
förvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.
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 S
 verige 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 till
kommande 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 över
trädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts
underlag, 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.

Oskarshamn den 4 mars 2020
Ernst & Young AB
Annica Ericson
Auktoriserad revisor

