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Ett framgångsrikt år med ökade
marknadsandelar och fortsatt fokus
på att sticka ut!
2018 blev året där vi tog det extra klivet, positionerade oss rätt
och blev en aktör att räkna med på marknaden.
Försäljning & medlemsnytta

Försäljningsmässigt gjorde Coop Gotland för
andra året i rad sitt historiskt bästa omsättningsresultat. Efter en ökning på 2% 2017, ökade försäljningen med fantastiska 9,3% 2018. För första
gången var Coop Gotland över 500 miljoner kronor
i försäljning (ink. moms). Med råge till och med.
2018 var också året då Coop Gotland som första
daglivarukedja i Sverige – introducerade en egen
rockfestival. En festival som blev en succé och som
kommer få en uppföljare 2019.

Coop Gotland

Bäst på närproducerat, ekologiskt, delikatesser och
vinylskivor är en slogan Coop Gotland burit med
sig i drygt ett år. Ett epitet som vi försöker leva
upp till varje dag året om. För att göra det möjligt
är inte bara valet av leverantörer och kvalitet på
produkterna viktigt. Även utbildad, kunnig och
tillmötesgående personal är avgörande. Detta har
vi tagit fasta på under året. Personalen som möter
våra kunder är alltid viktigast. Därför har en rad
utbildningsprojekt och utbildningar startat under
2018. Coop Gotland ska ha Gotlands bästa personal. Under året har även sju av nio butiker ställts
om till de nya formaten, vilket ger en fräschare och
tydligare helhetsbild av butikerna.

Utsikter

Vi ser ytterst positivt på 2019 och har stora förhoppningar på att fortsätta ta marknadsandelar.
Vi har flera stora lokala satsningar på gång som
kommer stärka varumärket Coop på Gotland.
Oavsett våra konkurrenters fokus och satsningar
står vi trygga i att vår satsning på närproducerat
och ekologiskt är den rätta vägen. Vi ska hela tiden
sträva efter att vara bättre än våra konkurrenter.
I allt. Utmaningar och konkurrens är det bästa
bränslet. Det stärker och ökar viljan att prestera
än lite mer.
Vi kommer under kommande år även lägga stor
kraft på att minska matsvinnet i och med det nya
samarbetet med Why Waste.
Resan har bara börjat – men vi älskar utmaningen.
Tillsammans mot toppen.

Strategi

Vår strategi och affärsplan har fortsatt att utvecklas och ligger fortfarande till grund för de kommande åren med inriktning på lönsam tillväxt och
förstklassig service. Vår vision är att vara ”Regionens ledande detaljhandelsföretag”, såväl för våra
kunder som för våra medarbetare. Vi skall med fokus på matglädje, personal, bemötande och hållbar
konsumtion ha de ledande och mest inspirerande
matbutikerna på Gotland. Affärsplanen ligger till
grund för ökade marknadsandelar på Gotland med
Stora Coop och åtta välinvesterade Coop matbutiker.

Carl-Johan
Stålhammar,
VD
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Jörgen Dosthe
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Markus Wahlgren
Stora Coop Visby

Elin Sandelin
Coop Roma
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Mats Söderström
Coop Öster Visby

Jonas Lindqvist
Coop Gråbo

Magnus Sjöberg

Coop Konsum Klintehamn

Carina Aspnor

Tina Hallqvist

Coop Ljugarn

Mattias Andersson
Coop Konsum Slite
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Erik Nyrot

Coop Lärbro

FÖRENINGENS LEDNING

Carl-Johan Stålhammar
VD, anställd sedan 2017
född 1978

Lena Wahlgren

Ekonomichef, anställd sedan
2012, född 1962

Therese Johansson

Personalchef, anställd sedan
2014, född 1970

Daniel Eriksson

Driftchef 2017, anställd
sedan 2007, född 1982

Markus Wahlgren

Stormarknadschef, anställd
sedan 2017, född 1972

ORGANISATION
Coop Gotland är en ekonomisk förening som ägs av
närmare 32 000 medlemmar.
Konsumentkooperationen är organiserad samverkan mellan medlemmar för att skapa ekonomiska
och andra mervärden åt var och en.

Konsumentkooperationen ska göra det möjligt för
medlemmar att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk
uthållighet, social tillit och samverkan.

VD

Personalchef

Driftchef

Ekonomichef

Stormarknadschef

Åtta Coop Konsum-butiker
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ÅRET I KORTHET
Försäljning, högsta procentuella
ökningen inom hela kooperationen!

Coop-butikerna
Coop-butikerna förbättrade nästintill samtliga
sin omsättning under 2018. Alla Coop matbutiker
på Gotland är KRAV certifierade och vi arbetar
ständigt med att öka andelen ekologiska och närproducerade varor i butikerna. Coop Roma, Klintehamn, Ljugarn och Slite stod alla för imponerande
försäljningsökningar på mer än 8% och tog viktiga
marknadsandelar. Samtliga butiker utom Klintehamn och Slite ställdes om under 2018 till det nya
formatet. Slite och Klintehamn kommer ställas om
i samband med deras ombyggnationer.

Försäljningen totalt i föreningens samtliga butiker ökade med fantastiska 43,3 mkr, hela 9,3 %,
till 510,5 mkr inklusive moms. Stora Coop, Coop i
Roma, Klintehamn, Ljugarn och Slite ökade alla
med mer än 8% mot föregående år. Vi tog viktiga
marknadsandelar på en mogen marknad.

Resultat – positivt för andra året i rad!
Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,5 mkr.
2018 visar kraftiga omsättningsförbättringar även
om resultatet inte har samma markanta ökning.

Fastighet

Stora Coop

Coop Gotland äger åtta fastigheter där Coop butiker drivs på hela Gotland. Coop Öster är den enda
butiken där vi är hyresgäst till en extern hyresvärd. På kvarteret Stenhuggaren ägs fastigheten
Stenhuggaren 6 av Visby Handelsfastigheter AB.
Detta aktiebolag ägs till 100 % av Coop Gotland.
Stora Coopfastigheten är miljöklassad guld, en
utmärkelse som gäller i 10 år. Under året gjordes
flertalet investeringar i inventarier i butikerna.
Dessutom ställdes sju butiker om enligt det nya
konceptet, där såväl fasad samt formspråket inne
i butiken uppgraderades.

Under 2018 fortsatte vår stormarknad att öka
kraftigt mot föregående år. En ökning på hela 9%
mot föregående år. Under våren ställdes Coop
Forum om till Stora Coop. Stora Coop har manuell
delikatess-, ost-, chark- och fiskavdelning.
De återkommande fiskauktionerna är en stående
höjdpunkt. Ett ökat fokus på ekologiskt och närproducerat har höjt kvalitén i vårt sortiment.
Fokus på saluhallskänslan har gjort att våra avdelningar Little Britain, Petit France, Little India,
Vegan Corner och Coop Records numera blivit
ett självklart inslag i kundernas handelsmönster.
Detta kryddades under 2018 även utan en Premier
League avdelning. Olika evenemang som ”Smaka
på Gotland”, skivreleaser och signeringar har
lockat nya kunder till butiken. Stormarknaden är
KRAV certifierad sedan tre år tillbaka. Och blev
under 2018 även Kvalitetscertifierad butik.

Försäljning
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Under 2018 har Coop Gotlands medlemsantal ökat,
netto har vi blivit 264 fler medlemmar. Det innebär
att vi nu är 31 626 medlemmar som gemensamt
äger Coop Gotland.
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FASTIGHETER
Coop Gotland äger åtta fastigheter varav en fastighet ligger i ett separat bolag, Visby Handelsfastigheter AB.
Det samarbetsavtal gällande fastighetsskötsel
och underhåll av föreningens samtliga fastigheter
som tecknades med Arriba Byggnads AB under
2015 har även gällt under 2018. Fastighetsskötseln

stärktes under 2018, då vi även anställde en egen
fastighetsskötare på Coop Gotland.
Som en viktig del i föreningens hållbarhetsmål
förser GEAB föreningens alla nio butiker med grön
el samt elbilsladdare. Coop fastigheten på Stenhuggaren är diplomerad miljöbyggnad klass guld,
denna utnämning gäller kommande åtta år.

VISBY HANDELSFASTIGHETER AB
Under 2013 bildades det helägda dotterbolaget
Visby Handelsfastigheter AB. VD i bolaget sedan
den 1:a september 2017 är Carl-Johan Stålhammar. Leif Dahlby har varit styrelseordförande

sedan starten. Bolaget äger och förvaltar fastigheten på Stenhuggaren och är därmed hyresvärd
till stormarknaden Stora Coop och Coop Gotlands
servicekontor samt till Kronans Apotek.

SPONSRING – ett samhällsengagemang, en satsning på hälsa och tillväxten på Gotland
Coop Gotland är med och sponsrar en rad idrottsföreningar på Gotland, vilket vi ser som en viktig
del för att stödja föreningslivet på ön. Men också
för att bidra till att människor rör på sig i allmänhet och på den sammantagna hälsan.
För Visby/Roma Hockey är vi en av huvudsponsorerna, laget spelar i allettan och är mycket
framgångsrikt såväl sportsligt som publikmässigt.
Under 2017 och 2018 gjorde vi dessutom en ytterligare satsning på Visby/Roma – då vi gick in som
huvudsponsorer även till ungdoms och juniorsidan.
Fotboll är också en del av vår sponsring. Vi har fördjupat vårt samarbete med FC Gute och då främst
med Gute United, en fotbollsförening för funktions-

nedsatta. Under slutet av 2018 signerades även ett
sponsringsavtal med IFK Visby, en fotbollsförening
med Gotlands största ungdomssektion. Där är
Coop Gotland numera en stolt huvudsponsor.
Under året var vi huvudsponsor för Blodomloppet som arrangeras av VIF Gute Friidrott. Men
även sponsorer till Tjej & Killruset och Leva-loppet.
Inom kulturområdet sponsrar vi Unga Roma.
Vi har ett partneravtal med Ung Företagsamhet på
Gotland (UF), som vi hela tiden försöker utveckla.
Coop Gotland är även ett av företagen som medverkat till utgivningen av Natur och Miljöboken. Boken
ges ut av Svenska Kunskapsförlaget och används i
undervisningen i alla grundskolor på Gotland.

Vi är stolta sponsorer till det gotländska föreningslivet
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COOP-BUTIKERNA
– NAVET PÅ LANDSBYGDEN!
Coop Gotland har åtta Coop butiker fördelade över
hela Gotland. Föreningen har aktivt under de senaste åren investerat och utvecklat Coop butikerna.
Under 2018 ställdes sex av åtta butiker om till det
nya butiksformatet.
Samtliga Coop butikerna har haft fina säljframgångar på Landsbygden. Butikerna i Roma, Klintehamn, Ljugarn och Slite ökade mest.
Samtliga åtta butiker har nu nya pantstationer
med biståndsknapp vilket vi är mycket glada över då
We Effekt kan få ytterligare stöd i sin verksamhet.
En ny formatstrategi togs fram av Coop Sverige
AB under 2017. Namnen Konsum, Forum, Extra
och Nära fasades ut under 2018 och ersattes av
enbart namnet Coop.
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Coop Öster är en modern stor matbutik med
manuella diskar av delikatesser, ost och fisk. Här
kan man handla allt till såväl vardag som fest.
Under 2018 ersattes cigaretthyllorna ovanför kassadiskarna med tobaksskåp. Dessutom introducerades
en ny tonic-hylla samt en finsk avdelning i butiken.
Vi ser fram emot att se resultatet under 2019.

Förbättrat resultat

Föreningens åtta Coop fortsätter med goda resultat
och sammantaget förbättrades driftresultatet med
1,5 mkr jämfört med föregående år.

STORA COOP VISBY
– SVERIGES BÄSTA STORMARKNAD?
Miljö och hållbarhet är mycket viktiga faktorer för
Coop Gotland där målet är att vara så klimatsmart
som möjligt för att trygga en värld för framtida
generationer. Stormarknaden ligger placerad i utkanten av Visby på kvarteret Stenhuggaren där en
ny påfart till rondellen ansluter direkt från Visbyleden till de ca 800 p-platser som placerats framför
Stora Coop. Stormarknaden är utrustad med ett
miljövänligt system för butikskyla och frys, en CO2
anläggning. Detta är den andra CO2 anläggningen
på ön, där Coop Öster var först med denna moderna
typ av anläggning. Lock och dörrar finns installerade på alla kyl- och frysmöbler, allt för att spara
energi och att skydda varorna i bästa tänkbara
miljö. Vi är branschledande på Gotland och ligger
långt före våra konkurrenter.
För att minska svinnet anslöt vi oss som första
dagligvaruhandel i Sverige till Karma-appen 2017.
En app där mat med kort datum istället för att
slängas - säljs för mindre än halva priset. Under
sista kvartalet 2018 slöt vi avtal med ”Why Waste”
för att minska svinnet ytterligare. Arbetet med
”Why Waste” inleds under 2019 i samtliga våra
butiker.
Stormarknaden har manuella avdelningar för
fisk och skaldjur, delikatess samt ost och chark.
Under 2019 kommer detta kompletteras med Eske-

lunds Hembageri då Coop Gotland under senhösten
2018 förvärvade detta varumärke.
Olika slags evenemang och happenings har
genomförts i butiken. Bland annat genomfördes det
första ”äta semla” mästerskapen i butiken under
fettisdagen. Flertalet skivlanseringar med live
framträdanden har hållits under året.
Den återkommande fiskauktionen på måndagar lockar enormt många kunder som kan ropa in
exklusiva varor till en billig penning.
Att sticka ut – inte passa in har varit hela Coop
Gotlands vision. Stora Coop har anammat detta
på ett bra sätt. Att vår stormarknad sticker ut
som den gör beror bl.a. på att vi har ett sortiment
som ingen annan har. Vi har en oerhört engagerad
personal och vi vågar gå våra egna vägar. Vi är den
enda butiken på Gotland som säljer vinylskivor
som bland musikälskare åter blivit populära, vilket
har varit ett uppskattat inslag i butiken. Andra
exempel på sortiment som sticker ut är brittiskt-,
indiskt-, franskt- och vegansortiment. Och nu också
vårt egna lilla ”brygghus” med ett stort sortiment
av alkoholfri öl och folköl.
Attraktiva varor till låga priser och en rad egna
lokala varor med namnet Extremt Närproducerat
har tagits fram tillsammans med lokala producenter. Dessa varor går endast att köpa i Coop
Gotlands butiker och har också bidragit till årets
säljframgångar och goda lönsamhet.
Stora Coop – Sveriges bästa Stormarknad?
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ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Coop Gotland ekonomisk förening organisationsnummer
734000-1325 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Försäljning och marknad

Medlemsutveckling

Moderföreningens nettoomsättning under året uppgick till
448,4 mkr vilket innebär en ökning gentemot föregående år
med fantastiska 38,1 mkr motsvarande 9,3 %.
Coop Gotland fortsätter sin strategi med fortsatt prisvärda,
ekologisk och närproducerade varor till god kvalitet, vilket
ger en mycket god konkurrenskraft. De enheter som förutom Stora Coop haft de största försäljningsökningarna är
Coop i Roma, Klintehamn, Ljugarn och Slite.

Under 2018 har Coop Gotlands medlemsantal ökat, netto
har vi blivit 264 fler medlemmar. Det innebär att vi nu är
31 626 medlemmar som gemensamt äger Coop Gotland.

Resultat och nyckeltal

Årets resultat efter finansnetto uppgår i moderföreningen
till 0,5 mkr. Föreningens omsättning förbättrades under
2018 mot 2017 vilket i huvudsak beror på förbättrad drift
bland butikerna, offensiv marknadsföring och ett stort samhällsengagemang.

Koncernens nettoomsättning under året uppgick till 448,7
mkr vilket innebär en ökning gentemot föregående år med
fantastiska 38,1 mkr motsvarande 9,3 %.

Stora Coop fortsätter att öka i omsättning och fortsätter
att ta marknadsandelar. Våra Coop butiker har en mycket
positiv utveckling då de tidigare årens omfattande investeringar tillsammans med våra omställningar ger god effekt.
För dessa enheter ser vi en förbättring av resultatet med 1,5
mkr mot 2017.

Coop Gotlands struktur

Under 2018 har inga butiker stängts och inga nya enheter
har öppnats. Samtliga butiker utom Klintehamn och Slite
har dock genomgått ett ansiktslyft och är omställda enligt
det nya Coop konceptet.

Moderföreningens soliditet uppgår till 65,2 % vilket är en
mycket bra nivå om än något lägre än föregående år.

Föreningens servicekontor där funktionerna för ekonomi,
personal och drift samt VD är placerade finns på Stenhuggarvägen 5 i Visby. Coop Gotland har sitt säte i Gotlands
län, Gotlands kommun.

Årets resultat efter finansnetto uppgår i koncernen till 0,5
mkr vilket är 1,5 mkr sämre än föregående år. Koncernens
soliditet har jämfört med föregående år minskat med 1,3
procentenheter och uppgår nu till 47,4 %.

Under 2017 beslutades det att Coop Gotland skulle gå ifrån
fullmäktigedelegater till ägarombud. Denna förändring av den
demokratiska processen innebär att beslutandemakten flyttas
närmare medlemmarna och butikerna. Ett historiskt första
ägarombudsval hölls i månadsskiftet januari-februari 2018.

Flerårsjämförelse Moderföreningen, mkr*)
Nettoomsättning
Res efter finansiella poster
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2018

2017

2016

2015

448,4

410,3

402,2

373,1

0,5

2,4

-4,2

-9,8

65,2

69,1

69,0

67,5

163,4

165,2

145,7

129,6

*) Definitioner av nyckeltal, se Not 20

10

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2018

Flerårsjämförelse Koncernen, mkr*)
Nettoomsättning
Res efter finansiella poster
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2018

2017

2016

2015

448,7

410,6

402,5

373,4

0,5

2,0

-5,8

-13,4

47,4

48,7

46,5

44,9

122,9

117,2

92,3

109,1

*) Definitioner av nyckeltal, se Not 20

Omvärldsläget

Onlinebranschen har haft ett gyllene år 2018, allt mer fokus
i branschen ligger här. Dock är det en fortsatt förlustaffär
för dagligvaruhandeln. Prognoserna tyder dock på att det är
här den största tillväxten kommer ske på sikt. Coop Gotland
har redan idag online handel och planerar att utöka med en
”click and collect” lösning under 2019.

Framtiden

Coop Gotland ser med tillförsikt framåt. Online handeln är
redan igång och i och med förvärvet av varumärket Eskelunds Hembageri har vi fått en ny sfär av kunder.
De närmaste åren skall all fokus läggas på personal, försäljning och god lönsamhet. Målsättningen är att ta tillbaka
viktiga marknadsandelar från konkurrenterna som tappats
under de år då volymhandeln flyttats ut från centrum.

Genom att fokusera på ökad synlighet och arbeta hårt för
det bästa bemötandet och den bästa servicen i butikerna
kommer vi stärka oss på marknaden. Fokus på ekologiskt
och närproducerat ligger rätt i tiden – och bäst kan alltid bli
bättre. Affärsplanen för de kommande åren, där vår marknadsandel framförallt i Visby kommer att sättas i fokus med
Coop butiken i centrum och stormarknaden på Stenhuggaren, gör att vi är det ledande och största detaljhandelsföretaget inom regionen.
Avslutningsvis vill styrelsen och VD tacka alla anställda och
förtroendevalda som med ett engagerat arbete bidragit till
den mycket goda utveckling som åstadkommits i Coop
Gotland under 2018.
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ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2018

Resultaträkning (tkr)
Koncern
Not

2018

Moderförening
2017		2018

2017

Nettoomsättning

448 724

410 645

448 394

410 300

Kostnad för sålda varor

-337 654

-310 884

-337 654

-310 884

Bruttoresultat		

111 070

99 761

110 740

99 416
-91 316

			
Försäljningskostnader		
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat

1, 2, 3, 4

-103 587

-90 565

-104 595

-6 417

-6 332

-6 836

1 276

1 076

1 276

1 076

2 342

3 940

585

2 431

-6 745		

Resultat från finansiella poster			
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

5

2

0

2

0

20

20

20

20

Räntekostnader		

-1 845

-1 916

-71

-74

Resultat efter finansiella poster		

519

2 044

536

2 377

Övriga ränteintäkter		

Bokslutsdispositioner			
6

-453

-299

-457

-372

Årets resultat		

66

1 745

79

2 005

Skatt på årets resultat

Förslag till behandling av ansamlad vinst:
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moderföreningens ansamlade vinst:
Balanserad vinst från föregående år 87 569 712
Årets resultat
79 345
Summa
87 649 057
Behandlas så att:
I ny räkning överföres

87 649 057

Visby den 28 mars 2019
Leif Dahlby

Eva Gardell

Gerty Holmstedt

Ordförande			

Anders Larsson

Ritva Norrby

Eva Pettersson

Kjell Österberg
Hasse Hedström
Carl-Johan Stålhammar 		
		 VD

12

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2018

Balansräkning (tkr)
Tillgångar

Koncern
Not

2018

Moderförening
2017		2018

2017

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
7

0

31

0

31

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 8

1 000

0

1 000

0

		

1 000

31

1 000

31

Licenser

Materiella anläggningstillgångar
9

91 574

95 573

15 346

16 404

Markanläggning på annans fastighet

10

3 883

4 119

0

0

Inventarier, verktyg och installationer

11

25 387

30 974

25 387

30 939

Pågående nyanläggningar

12

1 146

0

1 146

0

		

121 990

130 666

41 879

47 343

Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar

13		

Insatser i KF		

8 110

8 110

8 110

8 110

14

0

0

8 050

8 050

Aktier i dotterbolag

Fordringar koncernbolag		

0

0

10 000

10 000

73

74

73

74

Uppskjuten skattefordran		

4 578

5 031

3 707

4 164

		

12 761

13 215

29 940

30 398

Summa anläggningstillgångar		

135 751

143 912

72 819

77 772

Andra långfristiga värdepappersinnehav

						

Omsättningstillgångar						
Varulager		

20 267

19 612

20 267

19 612

Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		

379

476

369

441

Kortfristiga fordringar 		

838

820

838

820

Fodringar hos koncernbolag 		

0

0

7 215

7 197

669

461

665

950

Övriga kortfristiga fordringar		

8 809

6 176

8 809

6 176

15

5 565

5 254

6 090

5 791

Summa kortfristiga fordringar		

16 260

13 187

23 986

21 375

Kassa och bank		

49 721

39 307

48 631

37 748

Summa omsättningstillgångar		

86 248

72 106

92 884

78 735

Summa tillgångar		

221 999

216 018

165 703

156 507

Aktuella skattefodringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning (tkr)
Eget kapital och skulder

Koncern
Not

2018

Moderförening
2017		2018

2017

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser		

4 307

4 283

4 307

4 283

Bundna reserver		

16 300

16 300

10 991

10 991

		

20 607

20 583

15 298

15 274

Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		

84 578

82 833

87 569

85 564

Årets resultat		

66

1 745

79

2 005

		

84 644

84 578

87 648

87 569

Summa eget kapital		

105 251

105 161

102 946

102 843

Avskrivning utöver plan inventarier		

0

0

6 807

6 807

Summa obeskattade reserver		

0

0

6 807

6 807

Obeskattade reserver

Avsättningar
Beskattade reserver

16

959

959

959

959

Övriga avsättningar

17

4 678

4 057

4 678

4 057

Summa avsättningar		

5 637

5 016

5 637

5 016

18

51 500

55 000

0

0

Medlemsinlåning		

5 987

6 050

5 987

6 050

Summa långfristiga skulder		

57 487

61 050

5 987

6 050

Skulder till kreditinstitut		

8 500

8 500

0

0

Leverantörsskulder		

31 249

24 008

30 745

23 738

Skulder till koncernbolag		

0

0

67

67

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder		

1 809

2 050

1 713

1 956

19

12 066

10 233

11 801

10 030

Summa kortfristiga skulder		

53 624

44 791

44 326

35 791

Summa eget kapital och skulder		

221 999

216 018

165 703

156 507

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Förändring av eget kapital (tkr)
MedlemsBundna
Fritt eget
insatser
reserver
kapital
Koncern			
Eget kapital 2017-12-31
4 283
16 300
84 578
Förändring av medlemsinsatser
24
Årets resultat
66
Eget kapital 2018-12-31
4 307
16 300
84 644

Summa
105 161
24
66
105 251

MedlemsReservFritt eget
insatser
fond
kapital
Moderförening			
Eget kapital 2017-12-31
4 283
10 991
87 569
Förändring av medlemsinsatser
24
Årets resultat
79

Summa

Eget kapital 2018-12-31		

102 946

4 307

10 991

87 648

102 843
24
79
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Kassaflödesanalys (tkr)

Koncern

		2018

Moderförening
2017		2018

2017

Den löpande verksamheten			
Resultat före dispositioner och skatt		

520

2 044

536

2 377

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		

12 944

12 914

9 733

9 698

-207

-244

285

-280

13 257

14 714

10 554

11 795

Betald skatt		
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital		
		
Förändring av varulager		
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

-656

990

-656

990

-2 681

-1 655

-2 667

-6 740

8 649

-4 905

8 307

390

18 569

9 144

15 538

6 435

		
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		

-4 616

-814

-4 616

-814

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		

1

0

1

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-4 615

-814

-4 615

-814

Finansieringsverksamheten		
Förändring av insatskapital		

24

22

24

22

Förändring av medlemsinlåning		

-64

-104

-64

-104

Förändring av räntebärande skulder		

-3 500

-3 500

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-3 540

-3 582

-40

-82
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Årets kassaflöde		

10 414

4 748

10 883

5 539

Likvida medel vid årets början		

39 307

34 559

37 748

32 209

Likvida medel vid årets slut		

49 721

39 307

48 631

37 748

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2018

Tilläggsupplysningar

Fordringar

Belopp i tusental kronor om inget annat anges.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.

Redovisningssprinciper

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).
Tillämpade principer är oförändrade jämfört med
föregående år. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.

Värderingsprinciper
Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad
föreningen erhållit eller kommer att erhålla. Det
innebär att föreningen redovisar inkomsten till
nominellt värde. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet, normalt när
kunden har varorna i sin besittning. Intäkter från
försäljning av varor som inte har några betydande
serviceförpliktelser redovisas vid levereras.
I nettoomsättning ingår service- och provisionsintäkter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar
enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på
tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad
nyttjandeperiod förutom gällande mark som inte
skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag.
Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som
gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas
enligt balansräkningsmetoden på alla temporära
skillnader som uppkommer mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Vid bedömning av värdet på föreningens respektive
koncernens skattefordringar tas hänsyn till föreningens och koncernens förmåga att generera framtida skattepliktiga vinster mot vilka de uppskjutna
skattefordringarna kan utnyttjas.

Avsättningar

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera
förpliktelsen på balansdagen.

Leasing

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.

Eventualförpliktelser

Som eventualförpliktelse redovisas en möjlig eller
befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser som inte helt ligger inom företagets kontroll.
Förpliktelsen är inte redovisad som skuld eller avsättning då det inte går att beräkna förpliktelsens
storlek med tillräcklig tillförlitlighet.

Immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras
på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per
varje balansdag.
Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång.

Obeskattade reserver

Varulager

Coop Gotland koncernen består av moderföreningen
Coop Gotland ekonomisk förening och helägda
dotterbolaget Visby Handelsfastigheter AB.
Av moderföreningens totala inköp och försäljning
mätt i kronor avser 7 237 tkr (7 030) av kostnaderna och 0 tkr (0) av försäljningen handel med
dotterbolaget.

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först ut, och
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet
har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag
för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn
har tagits till inkurans.

Till följd av kopplingen mellan redovisning och
beskattning redovisas obeskattade reserver i föreningen. Dessa består till 22% av uppskjuten skatt.

Koncernen
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ÅR 2018
FÖR ÅR 2017

Koncern

Moderförening

2018

2017		

2018

2017

3–10 år

3–10 år		

3–10 år

3–10 år

5–100 år

5–100 år		

5–50 år

5–50 år

20 år

20 år		

-

-

12 323

12 505

9 110

9 289

Försäljningskostnader		

12 259

12 398

9 046

9 182

Administrationskostnader		

64

107

64

107

Not 1 Avskrivningar

För anläggningstillgångar tillämpas följande
nyttjandeperioder
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnad och markanläggning
Markanläggning på annans fastighet
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar,
ingår med följande värden		
Varav fördelade på funktion:

Not 2 Anställda och personalkostnader		
Kvinnor

77

69

77

69

Män

41

36

41

36

118

105

Totalt medelantal anställda

118

105		

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar					
Styrelse och VD

1 235

1 165

Övriga anställda

43 289

38 353		

Sociala kostnader och pensionskostnader		
Styrelse och VD
Övriga anställda

881
16 539

Övriga anställda

411

43 289

38 353

947
13 384		

881

947

16 539

13 384

		
403
1 177

411

403

2 334

1 177

61 944

53 849		

61 944

53 849

Kvinnor

40%

40%		

50%

50%

Män

60%

60%		

50%

50%

174

197

153

172

Totala löner, andra ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

2 334

1 165

		

Varav pensionskostnader		
Styrelse och VD

1 235

Könsfördelning i styrelsen

Not 3 Arvode till revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Revisionsarvode
Övriga uppdrag
Summa

8

3

8

3

182

200

161

175

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete i samband med den lagstadgade revisionen.
Övriga uppdrag avser rådgivning eller annat biträde som utförts under verksamhetsåret.				
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Koncern

Moderförening

2018

2017		

2018

2017

Bokförda leasingkostnader

674

675

674

675

Summa

674

675

674

675

Utdelning aktier

2

0

2

0

Summa

2

0

2

0

-453

-299

-457

-372

0

0

0

-453

-299

-457

-372

519

2 043

536

2 377

-114

-449

-118

-522

Ej avdragsgilla kostnader

-166

-96

-166

-96

Ej skattepliktiga intäkter

-310

157

-310

157

0

0

0

0

137

89

137

89

-453

-299

-457

-372

101

101

101

101

0

0

0

0

101

101

101

101

-70

-37

-70

-37

Not 4 Operationella leasingavtal

Hyresavtal ingår ej i leasingavtal.

Not 5 Resultat från värdepapper/fordringar
som är anläggningstillgångar

Not 6 Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Skatt på eliminering av bokslutsdispositioner
		

0			

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skattekostnad 22% (22%)
Skatteeffekt av

Schablonintäkt periodiseringsfond
Temporära skillnader
Summa

Not 7 Licenser
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-31

-33

-31

-33

-101

-70

-101

-70

0

31

0

31

0

0

0

0

Not 8 Förskott avseende immateriella
anläggningstillgångar
Vid årets början

0

0

0

0

Inköp

Avslutade

1 000

0

1 000

0

Utgående redovisat värde

1 000

0

1 000

0
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FÖR ÅR 2017

Koncern
2018

Moderförening
2017

2018

2017

135 119

135 119

45 658

45 658

0

0

0

0

135 119

135 119

45 658

45 658

-39 546

-35 547

-29 254

-28 196

Not 9 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-3 999

-3 999

-1 058

-1 058

-43 545

-39 546

-30 312

-29 254

91 574

95 573

15 346

16 404

4 729

4 729

0

0

Not 10 Markanläggning på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

0

0

0

0

4 729

4 729

0

0

Ingående avskrivningar

-610

-374

0

0

Årets avskrivningar

-236

-236

0

0

-846

-610

0

0

3 883

4 119

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

83 847

83 013

83 733

82 899		

2 470

834

2 470

834

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

86 317

83 847

86 203

83 733

Ingående avskrivningar

-52 873

-44 637

-52 794

-44 596

Årets avskrivningar

-8 057

-8 236

-8 022

-8 198

Utgående ackumulerade avskrivningar

-60 930

-52 873

-60 816

-52 794

Utgående redovisat värde

25 387

30 974

25 387

30 939

0

20

0

20

Not 12 Pågående nyanläggningar
Vid årets början
Avslutade

0

-20

0

-20

Inköp

1 146

0

1 146

0

Utgående redovisat värde

1 146

0

1 146

0

13 215

13 514

30 398

25 770

0

0

0

5 000

-1

0

-1

0

0

0

0

0

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Förändring fordringar koncernbolag
Förändring långfristiga värdepappersinnehav
Förändring andra långfristiga fordringar
Förändring uppskjuten skatt
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-453

-299

-457

-372

12 761

13 215

29 940

30 398

Not 14 Aktier i dotterbolag
Namn/säte

Organisationsnummer

Visby Handelsfastigheter AB

556935-7873
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Antal andelar

Andel %

50 000

100

Redovisat värde
8 050
2018

2017

Ingående anskaffningsvärden

8 050

8 050

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 050

8 050		

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2018

Koncern

Moderförening

2018

2017

2018

2017

Coop rabatter/bonus

3 334

2 473

3 334

2 473

Övriga förutbetalda kostnader

2 231

2 781

2 756

3 318

Summa

5 565

5 254

6 090

5 791

959

959

959

959

Avsättning medlemsprogrammet

4 678

4 057

4 678

4 057

Summa

4 678

4 057

4 678

4 057

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

14 000

14 000

0

0

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen

37 500

41 000

0

0

Upplupna löner och semesterlöner

7 551

6 385

7 551

6 385

Upplupna sociala avgifter

3 889

3 338

3 889

3 338

Förutbetalda hyresintäkter

103

101

75

73

Upplupna räntor

205

150

0

0

Övriga poster

318

259

286

234

12 066

10 233

11 801

10 030

68 000

68 000

5 000

5 000

Inga

Inga

50

50

162

155

162

155

Not 15 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Not 16 Avsättningar beskattade reserver
Beskattad reserv strukturfond

Not 17 Övriga avsättningar

Not 18 Skulder till kreditinstitut

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa

Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Pantsatta aktier i dotterbolag
Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser till förmån för PRI Pensionsgaranti

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga händelser som leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datum för utfärdande.

Not 22 Definition av nyckeltal
Soliditet – Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet – Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.
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ÅRSREDOVISNING FÖR ÅRSREDOVISNING
ÅR 2018
FÖR ÅR 2017

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Coop Gotland ekonomisk förening, Org.nr. 734000-1325

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Coop Gotland ekonomisk förening
för år 2018. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 10-21 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande
till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktighe-
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ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
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• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.
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 och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coop
Gotland ekonomisk förening för år 2018 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 och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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, 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 sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
föreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Visby den 29 mars 2019
Grant Thornton Sweden AB
Per Gardelin
Auktoriserad revisor
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VI FINNS PÅ HELA
GOTLAND!
Distrikt Visby
Omfattar medlemmar boende i Visby med omnejd.
Medlemsantal: 13 814
Stora Coop Visby, Stormarknadschef: Markus Wahlgren
Coop Öster, Butikschef: Mats Söderström
Coop Gråbo, Butikschef: Jonas Lindqvist

LÄRBRO

Distrikt Norra Gotland
SLITE

Distrikt Mellersta Gotland
Omfattar medlemmar
boende i Klintehamn och
Roma med omnejd.
Medlemsantal: 3 930

ROMA

Coop Konsum Klintehamn
Butikschef: Magnus Sjöberg
Coop Roma
Butikschef: Elin Sandelin

Omfattar medlemmar
boende i Slite och Lärbro
med omnejd.
Medlemsantal: 3 213
Coop Konsum Slite
Butikschef:
Mattias Andersson
Coop Lärbro
Butikschef: Erik Nyrot

KLINTEHAMN

LJUGARN

Distrikt Södra Gotland
HEMSE

Totalt medlemsantal
31 626 (varav 7 442 utanför Gotland)

Omfattar medlemmar boende
i Hemse och Ljugarn med
omnejd.
Medlemsantal: 3 227
Coop Hemse
Butikschef: Tina Hallqvist
Coop Ljugarn
Butikschef: Carina Aspnor

