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Styrelse och dagordning 
Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Missa inte vår: 

Dagordning 
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare,  

tillika rösträknare. 
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 balansräkning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för vd. 
11. Disposition av föreningens vinst enligt den fastställda  

balansräkningen. 
12. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden. 
13. Beslut om stadgeändring. (Förslag finns på vår hemsida) 
14. Motioner. 
15. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de  

förtroendevalda i föreningen. 
16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen  enligt §18 i stadgarna. 
17. Val av ledamöter i styrelsen enligt §18 i stadgarna. 
18. Val av revisorer och ersättare enligt §23 i stadgarna. 
19. Val av valberedning enligt §17 i stadgarna. 
20. Avtackning. 
21. Mötets avslutande. 
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Styrelsen under verksamhetsåret 
Leif Forsberg, ordförande 
Birgitta Svensson, vice ordförande (avgått 2017-11-01) 
Anna Wängdahl, sekreterare 
Emil Belfrage 
Steven Moar 
Tina Lindh 
Anders Lennehag 
Kjell Eriksson, personalrepresentant, vice sekreterare 
Marcus Littmarck, personalrepresentant 
Birgitta Strömberg, personalrepresentant, ersättare 
Anders Sjölinder, adjungerad 
 

Styrelsen har under året hållit 10st protokollförda styrelsemöten 
 

Revisorer 
Joakim Nilsson, auktoriserad revisor från PWC 
Gunilla Jerlinger, av stämman vald revisor 
Tina Kahm, av stämman vald revisor 
Gun Lindh, av stämman vald revisorssuppleant 
 

Valberedning 
Jeanette Kristiansson Vänehem, sammankallande 
Per-Einar Stark 
Gun Lindh 
 

Valberedningens förslag till Konsumstämman 2018 

Ledamöter: 
Anna Wängdahl   omval   (2år) 
Emil Belfrage   omval   (2år) 
Tina Lindh   omval   (2år) 
Tina Kahm   nyval  (2år) 
Birgitta Svensson  Fyllnadsval (1år) 
 
Kvarstående ledamöter på 1 år är: 
Leif Forsberg 
Anders Lennehag 
 

Revisorer: 
Till stämman 2018 föreslås: 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers som 
revisionsbolag, i enlighet med de nya 
stadgarna. 
Avgående: 
Steven Moar, styrelseledamot 
Gunilla Jerlinger, revisor 
Tina Kahm, revisor 
Gun Lindh, revisorssuppleant 
 

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Verksamheten 
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande förvaltningsberättelse för 
räkenskapsåret 2017. 
Allmänt 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 opinionsbildning i frågor som rör 
konsumtion. 
Föreningens övergripande syfte är att förverkliga den svenska konsumentkooperationens 
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och göra det möjligt för medlemmar att bidra till 
en hållbar utveckling.  Vår vision är: Den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. 
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via butiker i Stenhamra & Kungsberga 
under varumärket Coop. 
Den 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 medlemmars 
konsumtion. Idag ägs Coop av 3,4 miljoner medlemmar som genom sitt personliga  
engagemang och sina inköp lägger grunden för verksamheten. Allt överskott som skapas 
går tillbaka till medlemmen eller återinvesteras i verksamheten. Organisationen vilar på en 
kooperativ värdegrund och styrs demokratiskt utifrån principen en medlem en röst. Med 
medlemmarnas intresse för ögonen agerar Coop för att bidra till en hållbar utveckling och 
att leva upp till vår vision att vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. 
Inom Coop Gruppen, som består av Coop Sverige AB och 31 konsumentföreningar, be-
drivs ett samordnat hållbarhetsarbete. Genom det nära samarbetet mellan Coop Sverige 
och föreningarna säkras effektivitetsvinster såväl som kvalitet i hållbarhetsarbetet. 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 
Coop´s hemsida. 
Försäljning och volymutveckling 
Föreningens omsättning exklusive moms för året uppgick till 104,5 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 6,4 miljoner kronor jämfört med 2016. Volymförändringen efter 
beaktande av inflationen var 3,9 %.  

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Styrelsen och verkställande direktören för Färingsö konsumentförening ekonomisk före-
ning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
   

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
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Flerårsöversikt  2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning, tkr 104 481 98 065 95 998 93 836 89 033 

Resultat efter finansiella poster, tkr 74 -2 498 4 736 2 658 3 132 

Balansomslutning, tkr 37 025 38 182 39 257 34 488 31 964 

Soliditet, % 60,7 58,7 62,2 59,9 58,1 

 

Intäkts- och kostnadsutveckling 
Marginalen under året har minskat med 1,1 % jämfört med 2016. Detta kan till största  
delen förklaras med den prissänkning som gjordes i Stenhamra i samband med ny-
öppnandet av butiken efter den omfattande ombyggnationen som skedde under 2016. 
 På kostnadssidan påverkas resultatet av kostnader för ombyggnationer i båda butikerna 
där slutavräkningen skedde i början av 2017. Dessutom har personalkostnaden ökat som 
en följd av förlängt öppethållande i Stenhamra. 
Medlemsnytta 
Vår storköpsrabatt 8 %, mån-ons, vid köp över 1000 kr =       1 073tkr 
Kostnaden för medlemsprogrammet     =         158tkr  
Detta har sammantaget gett 1 231 tkr i återbetalning till våra medlemmar. Detta motsvarar 
1,2 % av den totala försäljningen. Därutöver tillkommer medlemsförmåner på ett stort antal 
varor varje vecka. 
  

Föreningen har sitt säte i Stenhamra. 
  

Medlemsinformation 
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början             4 071st 
Antal tillkomna medlemmar                    93st 
Antal avgångna medlemmar*                              -130st  
Antal kvarvarande dödsbon                                       -207st 
Antal aktiva medlemmar vid räkenskapsårets slut 3 827st  
  

*Utav årets avgångna medlemmar utgörs 91st av rensning av äldre dödsbon 
  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under 2017 slutfördes det sista av investeringarna i Stenhamra som påbörjades under 
2016. De investeringar/underhåll som vi har gjort under året har framförallt skett i  
Kungsberga.  
Under sommaren/hösten utförde vi ett omfattande underhåll av fastigheten. Underhållet 
bestod av reparation av delar av fasaden samt en total ommålning av fastigheten. Vi 
genomförde även en underhållsmålning av vissa delar av taket. I samband med detta så 
passade vi även på att byta till nya Coop skyltar på fasaden. Vi ersatte även fasad-
belysningen med moderna LED armaturer när fastigheten var färdigmålad. 

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 
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    Förslag till behandling av resultat 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
 

Balanserad vinst 16 193 435 
Årets vinst 167 461 
 16 360 896 
  
Disponeras så att: 
Avsättes till reservfond 8 373 
i ny räkning överföres 16 352 523 
 16 360 896 
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Förändring av eget kapital 

Inbetalda 
insatser 

Reserv-
fond 

Balanserat  
resultat 

Disposi-
tionsfond 

Årets 
resultat Totalt 

 
1 187 899 3 825 438 6 731 707 9 335 479 91 812 21 172 335 

 
8 300     8 300 

 
-53 266 39 028    -14 238 

 
 4 591 87 221  -91 812 0 
 
    167 461 167 461 
 

1 142 933 3 869 057 6 818 928 9 335 479 167 461 21 333 858 
      

Belopp vid 
årets ingång 
Ökning av  
insatskapital 
Minskning av  
insatskapital* 
Disposition av före-
gående års resultat: 

Årets resultat 
Belopp vid årets 
utgång 

Under året har insatskapital om 39 028kr förts om till reservfond i samband med 
rensning av äldre dödsbon 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

 
Resultaträkning 

  Not 1 2017-01-01 
-2017-12-31 

2016-01-01 
-2016-12-31 

Rörelseintäkter    
Nettoomsättning  104 481 195 98 065 285 
Övriga rörelseintäkter  2 528 251 1 628 069 
Summa rörelseintäkter  107 009 446 99 693 354 
    
Rörelsekostnader    
Handelsvaror  -77 889 050 -71 954 565 
Övriga externa kostnader  -7 722 673 -11 684 640 
Personalkostnader 2 -19 375 516 -17 149 812 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -2 025 998 -1 276 745 
Övriga rörelsekostnader  0 -105 243 

Summa rörelsekostnader  
-

107 013 237 
-

102 171 005 
Rörelseresultat  -3 791 -2 477 651 
    

Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  116 343 560 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -38 214 -20 453 
Summa finansiella poster  78 129 -19 893 
Resultat efter finansiella poster  74 338 -2 497 544 
    

Bokslutsdispositioner    
Förändring av periodiseringsfonder  93 123 1 845 206 
Förändring av överavskrivningar  0 744 150 
Summa bokslutsdispositioner  93 123 2 589 356 
Resultat före skatt  167 461 91 812 
    
Årets resultat  167 461 91 812 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

 
Balansräkning 

   
Not 1 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 3 12 876 622 13 364 081 
Inventarier, verktyg och installationer 4 5 219 208 6 116 738 
Summa materiella anläggningstillgångar  18 095 830 19 480 819 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag och gemensamt styr-
da företag  2 750 379 2 750 379 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  7 318 827 7 318 827 
Summa finansiella anläggningstillgångar  10 069 206 10 069 206 
Summa anläggningstillgångar  28 165 036 29 550 025 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m. m.    
Färdiga varor och handelsvaror  3 588 528 3 192 554 
Summa varulager  3 588 528 3 192 554 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  221 491 180 816 
Övriga fordringar  3 546 090 3 712 787 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  968 173 972 297 
Summa kortfristiga fordringar  4 735 754 4 865 900 
    
Kassa och bank    
Kassa och bank  535 484 434 160 
Summa kassa och bank  535 484 434 160 
Summa omsättningstillgångar  8 859 766 8 492 614 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  37 024 802 38 042 639 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

 
Balansräkning 

   
Not  2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Medlemsinsatser  1 142 933 1 187 899 
Reservfond  3 869 057 3 825 438 
Summa bundet eget kapital  5 011 990 5 013 337 
    
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  16 154 407 16 067 186 
Årets resultat  167 461 91 812 
Summa fritt eget kapital  16 321 868 16 158 998 
Summa eget kapital  21 333 858 21 172 335 
    

Obeskattade reserver    
Periodiseringsfonder  1 470 710 1 563 833 
Summa obeskattade reserver  1 470 710 1 563 833 
    
Avsättningar    
Övriga avsättningar  1 188 836 1 030 387 
Summa avsättningar  1 188 836 1 030 387 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  5 743 459 6 279 367 
Övriga skulder  4 618 041 4 340 459 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  2 669 898 3 656 258 
Summa kortfristiga skulder  13 031 398 14 276 084 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  37 024 802 38 042 639 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.  
  

Intäkter 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av vara till kund i enlighet med försälj-
ningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter avdrag för moms och rabatter. 
I nettoomsättningen ingår försäljning av varor efter avdrag för moms och rabatter. 
I övriga rörelseintäkter ingår intäkter från utförda tjänster som ingår i företagets  
normala verksamhet. 
  

Anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 
Byggnader    33år 
Markanläggning   20år 
Maskiner och inventarier 7år 
Datorer     3år 
  

Varulager 
Varulagret värderas enligt principen om det lägsta av anskaffningsvärdet och  
nettoförsäljningsvärdet. 
  

Övriga tillgångar och skulder 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte 
annat anges. 
  

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt  
intäktskorrigeringar. 
 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 
 

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

Not 2 Medelantalet anställda     
Medelantalet anställda 2017            33st 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Stenhamra 5 mars 2018 
 

    Leif Forsberg, ordf.                 Anders Lennehag                     Steven Moar  

 
 

       Emil Belfrage           Anna Ingemarsdotter Wängdahl           Tina Lind                  

 
 

        Kjell Eriksson                         Marcus Littmarck                 Anders Sjölinder, VD 
 
 

Vår revisionsberättelse har avgivits i april 2018 
 

Gunilla Jerlinger             Tina Kahm                          Joakim Nilsson 
   Av föreningsstämman valda revisorer                          Auktoriserad revisor, 
                Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Not 3 Byggnader och mark 2017-12-31 
21 070 356 

189 280 
21 259 636 

 
-7 706 275 

-676 739 
-8 383 014 
12 876 622 

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

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
2017-12-31 

11 279 735 
451 729 

11 731 464 
 

-5 162 997 
-1 349 259 

-6 512 256 
5 219 208 

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

Not 5 Ställda säkerheter 
   2017-12-31 
Fastighetsinteckningar   2 000 000 
    2 000 000 
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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 2017. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De icke-kvalificerade revisorernas ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen 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 tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 
Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentli-
ga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 
 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års-
redovisningen. Jag 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 tvi-
vel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Mina 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. 
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• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
De icke-kvalificerade revisorernas ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att upp-
nå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Färingsö 
konsumentförening ekonomisk förening för år 2017. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
Revisorernas 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 i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
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. 
 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers 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 rele-
vanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
 

 
 
 

Färingsö april 2018 
   
  Av KF utsedd revisor        Av föreningsstämman valda revisorer 
      

      Joakim Nilsson        Gunilla Jerlinger  Tina Kahm  
  Auktoriserad revisor          
      Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
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Information från styrelsen 
Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag  

Coop Stenhamra 
Utbyggnaden av Stenhamrabutiken var klar i 
december 2016 och därmed fick vi nästan 
250 kvm nya fina butiksytor för att bredda 
sortimentet, samt skapa en Fisk & Delidisk.  
Detta har under 2017 visat sig vara något som 
kunder verkligen uppskattat. För vem har inte 
köpt sig en härlig butiksgjord Skagenröra till 
helgen? Med det utökade utbudet av färsk 
fisk och delikatesser, så finns  det mesta man 
kan önska sig inför en helg på hemmaplan – 
På Färingsö!    

Pakethanteringen tar allt mer av butikens ytor och 
personal i anspråk, då den ökar med 15–20 % per 
år. Redan nu har vi tagit det utrymme i anspråk, 
som posten, i samband med utbyggnaden, 
beräknade skulle klara minst 5 års  
volymökning. Detta är dock ett bekymmer för 
hela branschen och beror på Internethandeln 
som har ökat lavinartat, då ingen butik är plane-
rad med denna expansion i åtanke. Tyvärr så är 
även post & pakethanteringen en dålig affär för 
oss alla, då ersättningen inte på långa vägar 
täcker kostnaderna för att sköta denna tjänst. 
Vi tar ett år i taget, men en dag måste vi 
bestämma oss hur vi gör med pakethanteringen 
innan den översvämmar våra butiker.   

Något som verkligen fått ett rejält uppsving se-
dan ombyggnaden av butiken, är försäljningen 
av ekologiska varor, dels beroende på ett större 
och bredare sortiment, men också beroende på 
att våra kunders miljömedvetenhet ökat. 
Av Coop Stenhamras omsättning står idag 
ekologiska varor för ca 13% av försäljningen.   
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Butiken i Kungsberga har under året 
snyggats upp utvändigt med ny målning, 
nya fina skyltar och en modern energisnål 
LED belysning. 
Det är Coop´s nya konceptmall som vi  
följer i färg och utseende och det blev 
faktiskt riktigt snyggt.  
 
 
 
 

Även i Kungsberga håller kommunen på att göra om detaljplanerna och vi för även här 
dialog med ansvarig planarkitekt på kommunen. De primära frågorna rör butikens 
parkering, utfarter och var återvinningen skall ligga. Vi diskuterar även hur en framtida 
utbyggnad av butiken skulle kunna se ut, så att dessa sedan återfinns i den nya detalj-
planen. Det är nu vi har möjligheten att påverka  förutsättningarna för en framtida 
utbyggnad  och miljön runt butiken. I ett senare skede kan det bli problematiskt att få 
till förändringar. Så detta är också en prioriterad uppgift för styrelsen under 2018.         
 

Utökat öppethållande i Kungsberga  
Från 1 Maj utökar vi  öppettiderna för Kungsberga butiken, och butiken kommer då 
hålla öppet kl 9-21 alla dagar i veckan. Detta gör vi för att möta konkurrensen och  
trenden i detaljhandeln i sin helhet, som går mot allt generösare öppettider.          

 

Coop Kungsberga 

En utbyggd butik med ett större utbud av va-
ror attrahera till mer köp samt fler kunder, då 
blir parkeringssituation än mer viktig fråga 
att lösa. Det stora flertalet av våra kunder 
kommer med bil och bor inte i bara Sten-
hamra, utan återfinns runt om på Färingsö. 
Men vi har en bra dialog med kommunens 
angående de utbyggnadsplaner som finns 
för Stenhamra och försöker få denna fråga 
högt prioriterad. När den nya 
detaljplanen är klar och beslutad, så måste det finnas en acceptabel lösning för buti-
kens parkeringsbekymmer. I dagsläget är vi dock försiktigt positiva, då vi har ett bättre 
samtalsklimat med kommunen än vi haft på mycket länge. 
Parkeringsfrågan är så pass viktig för vår framtida fortlevnad att den ensamt kan fram-
tvinga en flytt av butiken till en annan plats i Stenhamra med omnejd och kvar blir då 
endast en mindre Coop servicebutik (Lilla Coop).  



 

 

DET LÖNAR SIG 

ATT VARA MEDLEM 
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