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Styrelse och dagordning 
Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

DagordningDagordningDagordningDagordning    
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.  
2. Fastställande av röstlängd.  
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.  
4. Fastställande av dagordning.  
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i 

föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.  
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen.  
7. Framläggande av revisionsberättelsen.  
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna.  
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den  

fastställda balansräkningen.  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.  
11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra       

anställningsvillkor för föreningens ledning.  
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de                 

förtroendevalda i föreningen.  
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.  
14. Val av ledamöter i styrelsen.  
15. Val av revisor (och ersättare).  
16. Val av valberedning.  
17. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.  
18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.  
19. Motioner.  

STORKÖPS- 

RABATT 

Missa inte vår: 

8% 
Måndag - onsdag 

STENHAMRA 
KUNGSBERGA 

FÖR MEDLEMMAR, VID KÖP ÖVER 1000 KR 
(Vid köp över 500 kr för ålderspensionär 65+) 
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Styrelsen under verksamhetsåretStyrelsen under verksamhetsåretStyrelsen under verksamhetsåretStyrelsen under verksamhetsåret    
Leif Forsberg, ordförande 
Anders Lennehag, vice ordförande 
Lorenz Blixt 
Tina Lindh 
Camilla Skoog 
Johanna Berg 
Sven Johannisson 
Kjell Eriksson, personalrepresentant, Sekreterare 
Åsa Sjöblom, personalrepresentant 
Carl Anderson VD, adjungerad 
 

Styrelsen har under året hållit 9st protokollförda styrelsemöten 
 

Revisor 
Lars-Åke Andreasson, auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB. 
 

Valberedning 
Jeanette Kristiansson Vänehem, sammankallande 
Gun Lindh 
Anna Wängdahl 
 
 
 
 
 
 

Valberedningens förslag till Stämman 2022 

Ledamöter: 
Camilla Skoog  omval   (2år) 
Sven Johannisson omval   (2år) 
Tina Lindh   omval   (2år) 
Emil Belfrage  nyval  (2år) 

Kvarstående ledamöter på 1 år är:    
Leif Forsberg  omval   (2år) 
Anders Lennehag omval   (2år) 
Lorenz Blixt   omval   (2år) 

Avgående: 
Johanna Berg 

Revisor: 
Förslaget av revisionsbolag för  2022 
presenteras på föreningsstämman.    

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Information om verksamhetenInformation om verksamhetenInformation om verksamhetenInformation om verksamheten 
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande förvaltningsberättelse 
för räkenskapsåret 2021. 
Allmänt om verksamhetenAllmänt om verksamhetenAllmänt om verksamhetenAllmänt om verksamheten 
Färingsö konsumentförening är en sammanslutning av konsumenter i Färingsö. 
Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i sam-
verkan med KF främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effektivaste 
sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och 
önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och information samt opinionsutbildning i 
frågor som rör konsumtion. 
 Föreningens övergripande syfte är att förverkliga den svenska konsument-
kooperationens verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och göra det möjligt för 
medlemmar att bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. 
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via butiker i Stenhamra och Kungs-
berga under varumärket Coop 
Föreningen har sitt säte i Stenhamra, Ekerö kommun. 
Den Kooperativa modellen och hållbarhetsarbete i Coop GruppenDen Kooperativa modellen och hållbarhetsarbete i Coop GruppenDen Kooperativa modellen och hållbarhetsarbete i Coop GruppenDen Kooperativa modellen och hållbarhetsarbete i Coop Gruppen 
Ända sedan konsumentkooperationens start 1899 har organisationens grundläggande 
syfte varit att skapa medlemsnytta genom den samlade styrkan av många medlem-
mars konsumtion. Idag ägs Coop av 3,7 miljoner medlemmar som genom sitt personli-
ga 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 prin-
cipen en medlem en röst. 
Med medlemmars intresse för ögonen agerar Coop för att bidra till en hållbar utveck-
ling och att leva upp till vår vision att vara Sveriges viktigaste konsumentkraft. 
Inom Coop Gruppen, som består av Coop Sverige AB och 28 konsumentföreningar, 
bedrivs ett samordnat hållbarhetsarbete. Genom det nära samarbetet mellan Coop 
Sverige och föreningarna säkras effektivitetsvinter såväl som i kvalitet som i hållbar-
hetsarbetet. För att läsa om Coop Gruppens hållbarhetsarbete och de resultat som har 
uppnåtts hänvisas till Coop Sverige AB:s hållbarhetsrapport, som offentliggörs årligen 
i mars och kan hittas på Coops hemsida. 
Försäljning och volymutvecklingFörsäljning och volymutvecklingFörsäljning och volymutvecklingFörsäljning och volymutveckling 
Föreningens omsättning exklusive moms för året uppgick till 128,8 miljoner kronor, 
vilket är en minskning med 0,3 miljoner kronor eller -0,23%  jämfört med 2020. 

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Styrelsen och verkställande direktören för Färingsö konsumentförening ekonomisk Styrelsen och verkställande direktören för Färingsö konsumentförening ekonomisk Styrelsen och verkställande direktören för Färingsö konsumentförening ekonomisk Styrelsen och verkställande direktören för Färingsö konsumentförening ekonomisk 
förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.    
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,    
redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.    
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Intäkts- och kostnadsutvckling 
Försäljningsmarginalen under året var 33,01 % och har ökat med 0,49 % jämfört med 
2020. Kostnaderna har minskat med 1,7 miljoner kronor jämfört med 2020. Jämfört 
med budget har kostnaderna minskat med 0,2 miljoner kronor. Inga större oförutsedda 
kostnader har tillkommit under året.  
 
Medlemsnytta
-Vår Storköpsrabatt 8% (inkl. Medlemsdag 15 % rabatt), mån-ons, vid köp över 1 000 kr = 1 807 tkr 
-Avsättning till medlemsprogrammet              =  2 227 tkr 
Detta har sammantaget gett 4 034 tkr i återbetalning till våra medlemmar. 
Detta motsvarar 3,1 % av den totala försäljningen. Därtill kommer medlemsförmåner 
på ett stort antal varor varje vecka. 
 
 

Medlemsinformation 
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början                4 233st 
Antal tillkomna medlemmar                       143st 
Antal avgångna medlemmar                                      -42st  
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut                 4334st 4334st 4334st 4334st    
Antal kvarvarande dödsbon                                              -189st 
Antal aktiva medlemmar vid räkenskapsårets slut                                4 145st        4 145st        4 145st        4 145st  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Den 2 juli 2021 drabbades Coop av följderna av en så kallad ransomwareattack, utförd 
mot en tredjepartsleverantör till Coop. Det medförde att drygt 700 butiker inte längre 
kunde använda sina kassor, Shopexpress, vågar med mera och därmed tvingades hålla 
stängt.  
 

Händelsen resulterade i ett intensivt arbete inom hela verksamheten för att säkerstäl-
la att samtliga butiker kunde öppna igen. Detta har orsakat stor påverkan på både 
Coop som helhet och Färingsö konsumentförening. För Färingsö konsumentförening 
innebar detta ett beräknat omsättningstapp på ca 1,1Mkr. 
 

Till följd av IT-attacken har Coop generellt och även Färingsö konsumentförening 
orsakats omfattande ekonomisk skada. Ersättningsanspråk har väckts mot aktuell 
leverantör och frågan om försäkringsersättning har lyfts med vårt försäkringsbolag. 
 

Vår bedömning är att det i nuläget inte går att förutse om någon ersättning kommer att 
utgå, varför sådan ersättning av försiktighetsskäl inte heller har tagits upp i bokslutet.  

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 
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    Förslag till behandling av resultat 
 

 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
 

 Balanserad vinst 20 780 702  
 Årets vinst 6 465 985  
 27 246 687  
  
 Disponeras så att: 
 Till reservfond avsättes  323 299  
 i ny räkning överföres 26 923 388  
 27 246 687  
  

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Förändring av 
eget kapital 

295295295295    510510510510    687687687687    923923923923    22222222    024024024024    209209209209    

Inbetalda Inbetalda Inbetalda Inbetalda 
InsatserInsatserInsatserInsatser    

ReservReservReservReserv----    
fondfondfondfond    

Balanserat Balanserat Balanserat Balanserat 
resultatresultatresultatresultat    

ÅretsÅretsÅretsÅrets    
resultatresultatresultatresultat    Totalt Totalt Totalt Totalt     

1 108 223 3 985 964 16 949 036 4 033 333 26 076 556 

-1 255 11 875   10 620 

 201 667 3 831 666 - 0 

   6 465 985 6 465 985 

1111    106106106106    968968968968    4444    199199199199    506506506506    20202020    780780780780    702702702702    6666    465465465465    985985985985    32323232    553553553553    161161161161    

Belopp vid årets ingång 

Medlemskorrigeringar 

Disposition av före-
gående års resultat:  
 
Årets resultat 

Belopp vid årets utgångBelopp vid årets utgångBelopp vid årets utgångBelopp vid årets utgång    

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys med noter. 

FlerårsöversiktFlerårsöversiktFlerårsöversiktFlerårsöversikt (Tkr)    2021 2020 2019 2018 
Nettoomsättning 128 790 129 086 110 402 108 327 
Resultat efter finansiella pos-
ter 8 956 7 008 1 693 1 297 
Soliditet (%) 65,3 59,6 59,7 61,7 
Antal anställda 30 30 33 33 
Balansomslutning 57 422 51 013 41 447 38 094 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.  
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

    
ResultaträkningResultaträkningResultaträkningResultaträkning    

        NotNotNotNot    
1111    

2021202120212021----01010101----01010101    
----2021202120212021----12121212----31313131    

2020202020202020----01010101----01010101    
----2020202020202020----12121212----31313131    

Rörelsens intäkterRörelsens intäkterRörelsens intäkterRörelsens intäkter       

Nettoomsättning 2 128 790 420 129 085 779 

Övriga rörelseintäkter  2 906 041 2 509 897 

     131131131131    696696696696    461461461461    131131131131    595595595595    676676676676    

    

Rörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnader       

Handelsvaror  -93 694 627 -93 404 567 

Övriga externa kostnader 3, 4 -6 980 821 -8 715 635 

Personalkostnader 5 -20 542 712 -20 758 934 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -1 518 151 -1 697 418 

     ----122122122122    736736736736    311311311311    ----124124124124    576576576576    554554554554    

RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat     8888    960960960960    150150150150    7777    019019019019    122122122122    

Resultat från finansiella posterResultat från finansiella posterResultat från finansiella posterResultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  6 620 7 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -10 532 -11 053 

     ----3333    912912912912    ----11111111    046046046046    

Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster     8888    956956956956    238238238238    7777    008008008008    076076076076    

    

Bokslutsdispositioner 6 -814 568 -1 855 389 

Resultat före skattResultat före skattResultat före skattResultat före skatt     8888    141141141141    670670670670    5555    152152152152    687687687687    

    

Skatt på årets resultat 7 -1 675 685 -1 119 354 

Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat     6666    465465465465    985985985985    4444    033033033033    333333333333    
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

 
Balansräkning 

  Not 
  2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR       

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark 8 10 213 532 10 860 145 
Inventarier, verktyg och installationer 9 2 418 857 2 846 599 
Summa materiella anläggningstillgångar  12121212    632632632632    389389389389    13131313    706706706706    744744744744    
    
Finansiella anläggningstillgångarFinansiella anläggningstillgångarFinansiella anläggningstillgångarFinansiella anläggningstillgångar       
Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 10 2 750 379 2 750 379 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 14 318 834 7 318 834 
Uppskjuten skattefordran  24 402 0 
Summa finansiella anläggningstillgångarSumma finansiella anläggningstillgångarSumma finansiella anläggningstillgångarSumma finansiella anläggningstillgångar     17171717    093093093093    615615615615    10101010    069069069069    213213213213    
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar     29292929    726726726726    004004004004    23232323    775775775775    957957957957    
    
OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar       
    
Varulager m mVarulager m mVarulager m mVarulager m m       
Färdiga varor och handelsvaror  3 910 839 3 685 832 
Summa varulagerSumma varulagerSumma varulagerSumma varulager     3333    910910910910    839839839839    3333    685685685685    832832832832    
    
Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringar       
Kundfordringar  200 205 264 743 
Övriga fordringar 12 15 144 567 21 519 800 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 923 489 1 435 689 
Summa kortfristiga fordringarSumma kortfristiga fordringarSumma kortfristiga fordringarSumma kortfristiga fordringar     16161616    268268268268    261261261261    23232323    220220220220    232232232232    
    
Kassa och bankKassa och bankKassa och bankKassa och bank    14 7 517 184 331 292 
Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar     27272727    696696696696    284284284284    27272727    237237237237    356356356356    
    
SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR     57575757    422422422422    288288288288    51515151    013013013013    313313313313    
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

 
Balansräkning 

  Not  
2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital       

Bundet eget kapitalBundet eget kapitalBundet eget kapitalBundet eget kapital       

Medlemsinsatser  1 106 968 1 108 223 

Reservfond  4 199 506 3 985 965 

Summa bundet eget kapitalSumma bundet eget kapitalSumma bundet eget kapitalSumma bundet eget kapital     5555    306306306306    474474474474    5555    094094094094    188188188188    

    

Fritt eget kapitalFritt eget kapitalFritt eget kapitalFritt eget kapital       

Balanserad vinst eller förlust  20 780 702 16 949 036 

Årets resultat  6 465 985 4 033 333 

Summa fritt eget kapitalSumma fritt eget kapitalSumma fritt eget kapitalSumma fritt eget kapital     27272727    246246246246    687687687687    20202020    982982982982    369369369369    

Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital     32323232    553553553553    161161161161    26262626    076076076076    557557557557    

    

Obeskattade reserverObeskattade reserverObeskattade reserverObeskattade reserver    15 6 253 619 5 439 051 

    

AvsättningarAvsättningarAvsättningarAvsättningar       

Övriga avsättningar 16 1 209 342 1 283 905 

Summa avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningar     1111    209209209209    342342342342    1111    283283283283    905905905905    

    

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder       

Leverantörsskulder  7 941 221 9 239 035 

Aktuella skatteskulder  2 501 477 1 153 354 

Övriga skulder  3 838 329 3 789 206 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 3 125 139 4 032 205 

Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder     17171717    406406406406    166166166166    18181818    213213213213    800800800800    

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     57575757    422422422422    288288288288    51515151    013013013013    313313313313    



 

KassaflödesanalysKassaflödesanalysKassaflödesanalysKassaflödesanalys    NotNotNotNot    
2021202120212021----01010101----01010101 

----2021202120212021----12121212----31313131    
2020202020202020----01010101----01010101    

----2020202020202020----12121212----31313131    

Den löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamheten       
Resultat efter finansiella poster  8 956 238 7 008 076 
Avskrivningar  1 518 151 1 697 418 
Betald skatt  -351 965 -151 190 
Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalföre förändring av rörelsekapitalföre förändring av rörelsekapitalföre förändring av rörelsekapital     10101010    122122122122    424424424424    8888    554554554554    304304304304    
    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitaletKassaflöde från förändring av rörelsekapitaletKassaflöde från förändring av rörelsekapitaletKassaflöde från förändring av rörelsekapitalet       
Förändring av varulager  -225 007 -407 390 
Förändring av kundfordringar  64 538 -138 208 
Förändring av kortfristiga fordringar  6 887 433 -10 142 009 
Förändring av leverantörsskulder  -1 297 814 1 230 912 
Förändring av kortfristiga skulder  -793 583 1 556 597 
Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten     14141414    757757757757    991991991991    654654654654    206206206206    
    

InvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamheten       
Investeringar i materiella anläggningstillgång-
ar  -443 796 -677 956 
Investeringar i finansiella anläggningstill-
gångar  -7 000 000 -7 
Kassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamheten     ----7777    443443443443    796796796796    ----677677677677    963963963963    
    

FinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamheten       
Återbetalning medlemskonto  -64 361 -94 712 
Medlemsinsatser  10 621 19 014 
Förändring medlemsprogram  -74 563 -2 628 
Kassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamheten     ----128128128128    303303303303    ----78787878    326326326326    
    
Årets kassaflödeÅrets kassaflödeÅrets kassaflödeÅrets kassaflöde     7777    185185185185    892892892892    ----102102102102    083083083083    

Likvida medel vid årets börjanLikvida medel vid årets börjanLikvida medel vid årets börjanLikvida medel vid årets början       
Likvida medel vid årets början  331 292 433 378 
Likvida medel vid årets slutLikvida medel vid årets slutLikvida medel vid årets slutLikvida medel vid årets slut     7777    517517517517    184184184184    331331331331    295295295295    
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Allmänna upplysningarAllmänna upplysningarAllmänna upplysningarAllmänna upplysningar    
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga 
tillgångar & skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.  
 Byte av redovisningsprincipByte av redovisningsprincipByte av redovisningsprincipByte av redovisningsprincip    
Föreningen har övergått till tillämpning av K3-regelverket.  
Flerårsöversikten har inte räknats om.  
Ingångsbalansräkningen 2020-12-31 har inte påverkats av någon justeringspost. 
 IntäktsredovisningIntäktsredovisningIntäktsredovisningIntäktsredovisning    
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar    
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde mins-
kat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskriv-
ning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvär-
de. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
Byggnader 1,71,71,71,7----19 %,19 %,19 %,19 %, Markanläggningar 5%,5%,5%,5%, Inventarier, verktyg & installationer 15151515----33%33%33%33% 
KomponentindelningKomponentindelningKomponentindelningKomponentindelning    
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är 
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en kompo-
nent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för lö-
pande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 
Finansiella instrumentFinansiella instrumentFinansiella instrumentFinansiella instrument    
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i ba-
lansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella till-
gångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 
Andra långfristiga värdepappersinnehavAndra långfristiga värdepappersinnehavAndra långfristiga värdepappersinnehavAndra långfristiga värdepappersinnehav    
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redo-
visats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt ned-
skrivningsbehov. 
LeasingavtalLeasingavtalLeasingavtalLeasingavtal    
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har 
övergått till leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redo-
visningstillfället redovisas en tillgång och skuld  i balansräkningen. Vid efterföljande re-
dovisningstillfällen fördelas minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden 
enligt effektivräntemetoden. Ränta ska fördelas över leasingperioden genom att belasta 
varje räkenskapsår med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under re-
spektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter ska redovisas som kostnad 
det räkenskapsår utgifterna uppkommer.  

Not 1 Redovisnings– och värderingsprinciper   
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VarulagerVarulagerVarulagerVarulager    
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsälj-
ningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försälj-
ningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att 
inkurans i varulagret har beaktats. 
Inkomstskatter Inkomstskatter Inkomstskatter Inkomstskatter     
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträk-
ningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekter redovisas i eget kapital. 
Uppskjuten skattUppskjuten skattUppskjuten skattUppskjuten skatt    
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt 
för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.   

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de 
kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats 
på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggnings-
tillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.   

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässi-
ga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot fram-
tida skattemässiga överskott.   

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den upp-
skjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
Ersättningar till anställdaErsättningar till anställdaErsättningar till anställdaErsättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de 
anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersätt-
ningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse 
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. 
KassaflödesanalysKassaflödesanalysKassaflödesanalysKassaflödesanalys    
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfat-
tar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavan-
den hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är note-
rade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstid-
punkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.  
NyckeltalsdefinitionerNyckeltalsdefinitionerNyckeltalsdefinitionerNyckeltalsdefinitioner    
NettoomsättningNettoomsättningNettoomsättningNettoomsättning - Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt in-
täktskorrigeringar. 
Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster - Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men 
före bokslutsdispositioner och skatter. 
Soliditet (%)Soliditet (%)Soliditet (%)Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 
Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda ----    Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
Balansomslutning Balansomslutning Balansomslutning Balansomslutning ----    Företagets samlade tillgångar. 

Not 1 Redovisnings– och värderingsprinciper (fortsättning)   
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning   

Nettoomsättningen per rörelsegrenNettoomsättningen per rörelsegrenNettoomsättningen per rörelsegrenNettoomsättningen per rörelsegren    2021202120212021    2020202020202020    
Livsmedel 104 050 674 105 003 226 
Övriga varor 24 739 747 24 082 553 
    128128128128    790790790790    421421421421    129129129129    085085085085    779779779779    
Not 3 Leasingavtal  

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 105 298 (68 559) kronor. 
 Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till 
betalning enligt följande:  2021202120212021    2020202020202020    
Inom ett år 105 298 68 559 
Senare än ett år men inom fem år 421 200 274 000 
    526526526526    498498498498    342342342342    559559559559    

Not 4 Arvode till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankom-
mer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
    2021202120212021 2020202020202020 
Revisionsuppdrag, Grant Thornton Sweden ABGrant Thornton Sweden ABGrant Thornton Sweden ABGrant Thornton Sweden AB    104 517 80 000 
    104104104104    517517517517    80808080    000000000000    
Not 5 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställdaMedelantalet anställdaMedelantalet anställdaMedelantalet anställda    2021202120212021    2020202020202020    
Kvinnor 18 18 
Män 12 12 
    30303030    30303030    

Löner och andra ersättningarLöner och andra ersättningarLöner och andra ersättningarLöner och andra ersättningar      
Styrelse och verkställande direktör 1 033 138 1 001 107 
Övriga anställda 14 291 474 14 837 287 
    15151515    324324324324    612612612612    15151515    838838838838    394394394394    

Sociala kostnaderSociala kostnaderSociala kostnaderSociala kostnader      
Pensionskostnader för styrelse och   
verkställande direktör 227 343 209 184 
Pensionskostnader för övriga anställda 719 458 756 054 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 4 117 026 4 335 585 
 5555    063063063063    827827827827    5555    300300300300    823823823823    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader     
 och pensionskostnader och pensionskostnader och pensionskostnader och pensionskostnader    20202020    388388388388    439439439439    21212121    139139139139    217217217217    

Könsfördelning bland ledande befattningshavareKönsfördelning bland ledande befattningshavareKönsfördelning bland ledande befattningshavareKönsfördelning bland ledande befattningshavare      
Andel kvinnor i styrelsen 40 % 40 % 
Andel män i styrelsen 60 % 60 % 
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Not 6 Bokslutsdispositioner 
 2021202120212021    2020202020202020    
Avsättning till periodiseringsfond 2 750 000 1 714 000 
Återföring från periodiseringsfond -1 470 710 0 
Förändring av överavskrivningar -464 722 141 389 
    814814814814    568568568568    1111    855855855855    389389389389    

Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt 

Skatt på årets resultatSkatt på årets resultatSkatt på årets resultatSkatt på årets resultat    2021202120212021 2020202020202020 
Aktuell skatt 1 700 087 1 119 354 

Förändring av uppskjuten skatt avseende  -24 402 0 
Totalt redovisad skattTotalt redovisad skattTotalt redovisad skattTotalt redovisad skatt 1111    675675675675    685685685685    1111    119119119119    354354354354    

Avstämning av effektiv skattAvstämning av effektiv skattAvstämning av effektiv skattAvstämning av effektiv skatt      2021202120212021  2020202020202020 
 %%%%    BeloppBeloppBeloppBelopp    %%%%    BeloppBeloppBeloppBelopp    

Redovisat resultat före skatt     8 141 670  5 152 687 
     

Skatt enligt gällande skattesats    20,60 -1 677 184 21,40 -1 102 675 
Ej avdragsgilla kostnader 0,01 -1 116 0,02 -1 168 

Justering avseende skatter för     0,37 -18 879 
Under året utnyttjande av tidigare års  
underskottsavdrag vars skattevärde ej   
redovisats som tillgång   -0,10 5 281 
Skatt på ränta periodiseringsfond 0,27 -21 787 0,04 -1 916 

Uppskjuten skattfordran  -0,30 24 402   

Redovisad effektiv skattRedovisad effektiv skattRedovisad effektiv skattRedovisad effektiv skatt    20,5820,5820,5820,58    ----1111    675675675675    685685685685    21,7221,7221,7221,72    ----1111    119119119119    357357357357    
Not 8 Byggnader och mark 
 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Ingående anskaffningsvärden 21 259 636 21 259 636 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärden    21212121    259259259259    636636636636    21212121    259259259259    636636636636    
   
Ingående avskrivningar -10 399 491 -9 766 516 
Årets avskrivningar -646 613 -632 975 
Utgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningar    ----11111111    046046046046    104104104104    ----10101010    399399399399    491491491491    
   
Utgående redovisat värdeUtgående redovisat värdeUtgående redovisat värdeUtgående redovisat värde    10101010    213213213213    532532532532    10101010    860860860860    145145145145    
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    

Ingående anskaffningsvärden 12 841 459 12 163 502 
Inköp 443 796 677 956 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärden    13131313    285285285285    255255255255    12121212    841841841841    458458458458    

   

Ingående avskrivningar -9 994 860 -8 930 417 
Årets avskrivningar -871 538 -1 064 442 

Utgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningar    ----10101010    866866866866    398398398398    ----9999    994994994994    859859859859    

Utgående redovisat värdeUtgående redovisat värdeUtgående redovisat värdeUtgående redovisat värde    2222    418418418418    857857857857    2222    846846846846    599599599599    
Not 10 Insatser i KF 
 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Ingående anskaffningsvärden 2 750 379 2 750 379 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärden    2222    750750750750    379379379379    2222    750750750750    379379379379    

Utgående redovisat värdeUtgående redovisat värdeUtgående redovisat värdeUtgående redovisat värde    2222    750750750750    379379379379    2222    750750750750    379379379379    
Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav  
 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Ingående anskaffningsvärden 7 318 834 7 318 827 
Tillkommande fordringar 7 000 000 7 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärdenUtgående ackumulerade anskaffningsvärden    14 318 83414 318 83414 318 83414 318 834    7777    318318318318    834834834834    

Utgående redovisat värdeUtgående redovisat värdeUtgående redovisat värdeUtgående redovisat värde    14 318 83414 318 83414 318 83414 318 834    7777    318318318318    834834834834    
Not 12 Övriga fordringar 
 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Skattefordran avseende aktuell skatt 1 166 646 271 128 
Nordea Cash pool konto 11 829 006 19 149 164 
Fordran Dagskassor påväg till kontot 1 492 156 1 746 028 
Övrig fordran 656 759 353 480 
    15151515    144144144144    567567567567    21212121    519519519519    800800800800    

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Förutbetalda kostnader externt 223 672 339 715 
Affärsmodell Coop 466 024 423 533 
Lojalitetsbonus Coop 233 793 195 872 
Fordran bonus leverantörer 0 476 569 
    923923923923    489489489489    1111    435435435435    689689689689    

Not 14 Likvida medel 

Likvida medelLikvida medelLikvida medelLikvida medel    2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Kassamedel 510 564 331 292 
Banktillgodohavanden 7 006 620 0 
    7777    517517517517    184184184184    331331331331    292292292292    
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Not 15 Obeskattade reserver 

Not 16 Avsättningar 

 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Ackumulerade överavskrivningar 1 469 619 1 934 341 
Periodiseringsfond 2019 320 000 320 000 
Periodiseringsfond 2020 1 714 000 1 714 000 
Periodiseringsfond 2021 2 750 000  
Periodiseringsfond 2016 0 1 470 710 

    6666    253253253253    619619619619    5555    439439439439    051051051051    
    

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 1 288 246 1 120 444 
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 3 610  

Skuld medlemsprogramSkuld medlemsprogramSkuld medlemsprogramSkuld medlemsprogram    2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Belopp vid årets ingång 1 283 905 1 286 533 
Under året ianspråktagna belopp -74 563 -2 628 
    1111    209209209209    342342342342    1111    283283283283    905905905905    
Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Upplupna löner och semester löner 2 219 809 2 856 788 
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 697 463 917 630 
Upplupna kostnader externt 207 866 208 849 
Interim på övriga 0 48 936 
    3333    125125125125    138138138138    4444    032032032032    203203203203    

Not 18 Ställda säkerheter 
 2021202120212021----12121212----31313131    2020202020202020----12121212----31313131    
Fastighetsinteckning 2 000 000 2 000 000 
 2222    000000000000    000000000000    2222    000000000000    000000000000    

Stenhamra 24 april 2022 
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Färingsö konsumentförening ekonomisk förening Org.nr. 715200-0688 
Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Färingsö konsumentförening ekonomisk förening för år 2021. Enligt vår upp-
fattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan-
de bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo-
visningslagen. 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 des-
sa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisan-
de bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de be-
dömer 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 styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen 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 fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 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 påver-
ka de ekonomiska 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 till-
räckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på miss-
tag, 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 in-
terna kontrollen. 
• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som 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. 

17 



 

Revisionsberättelse 

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 
för Färingsö konsumentförening ekonomisk förening för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust. Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 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 utdel-
ning 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 an-
nat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
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 väsent-
ligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett 
förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på så-
dana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi grans-
kat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 

Stockholm den 24 mars 2022 
 

Grant Thornton Sweden AB 
Lars-Åke Andreasson 
Auktoriserad revisor 
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Information från styrelsen 
Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 
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Hyra ut lägenheter i Kungsberga 

NKI NKI NKI NKI ---- Nöjd Kund Index Nöjd Kund Index Nöjd Kund Index Nöjd Kund Index 

En cyberattack skede mot en underleverantör till Coop i Sverige den 5 juli 2021, slog 
ut våra IT system och vårt kassasystem, vilket ledde till att all form av 
betalning slogs ut i våra vanliga kassor under 5 dagar. Men tack vare 
att vår nya betal-APP,  Scan & Pay, fanns tillgänglig, så kunde ändå en 
hel del kunder göra sina köp och  betala via den. Efter attacken fick i 
princip samtliga kassasystem och servrar installeras om på alla Coop 
butiker i hela Sverige.  Efter denna läxa så har IT säkerheten höjts ett 
antal nivåer i samtliga system, så att nya attacker inte skall inträffa. 

I slutet av 2020 så var vi klara med ombyggnaden av 
Kungsberga butiken, detta inklusive de två lägenheterna 
som finns ovan på butiken - en etta samt en tvåa.  Så nu 
har föreningen fina lägenheter för uthyrning till anställda 
i föreningen och de har redan har fått nya hyresgäster.  

Några gånger per år genomförs en Kundundersökning för att höra vad ni medlemmar 
tycker om våra butiker och personal. Undersökningen mynnar ut i index om hur nöjda 
ni är med oss på antal punkter.  Detta Nöjd Kund Index, NKI kan sedan jämföras mot 
andra Coop butiker i Sverige, men även mot våra konkurrenter och vi får därmed en 
bra  indikator hur vi står oss på marknaden. De förslag och synpunkter ni har och som 
framkommer i undersökningen, tar vi till oss i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.  
Vi har traditionellt alltid haft höga NKI index och våra butiker ligger i det absoluta 
toppskiktet, bland samtliga Coop butiker i landet på flertalet av mätpunkterna . 
Det gläder oss i styrelsen alldeles extra, att vår personal får så högt betyg och upp-
skattas så mycket, samt att våra butikschefer gör ett så bra jobb.  

Cyberattacken  

Detta ämne har stötts och blötts sedan 2010 i de första diskussionerna med kommu-
nen och är kanske ett lite uttjatat ämne, dock är det ett stort och viktigt problem för 
oss att lösa.  Vem vill komma till en butik där det tidvis inte finns plats att parkera?    
I samband med att den nyaste detaljplanen nu snart skall beslutas, så är detta än 
mera viktigt att få till det innan planen är fastställd. Dialogen med kommunens tjäns-
temän har den senaste tiden har varit allt bättre och en större förståelse för våra pro-
blem finns. Så föreningen känner sig lite mer hoppfull än den varit på länge.  
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