FÄRINGSÖ
KONSUMENTFÖRENING
2020
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kallelse till stämma
Tisdagen den 11 maj kl. 19.00

OBS! Föranmälan senast 3 maj krävs för deltagande
Anmälan görs på mail: info@coopfaringso.se
och skall innehålla: Namn samt Medlems ID (står på Coopkortet)
Plats för stämman meddelas efter anmälan.

Vi kommer att hålla mötet så kort och effektivt som det är möjligt, med tanke
på den rådande Corona-pandemin. Det innebär bl.a. att den traditionsenliga
kaffekoppen, tårtbiten & presenten efter stämman utgår helt ur programmet.
För mer information se vår hemsida coopfaringso.se

Välkommen!
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Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
Fastställande av dagordning.
Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i
föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
Framläggande av årsredovisningen för föreningen.
Framläggande av revisionsberättelsen.
Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.
Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för föreningens ledning.
Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de
förtroendevalda i föreningen.
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
Val av ledamöter i styrelsen.
Val av revisor (och ersättare).
Val av valberedning.
Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
Motioner.

8%
RABATT
Missa inte vår:

STORKÖPSVid köp över 1000kr för medlemmar
(& Vid köp över 500kr, för ålderspensionärer 65+)
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Styrelsen under verksamhetsåret
Leif Forsberg, ordförande
Anders Lennehag, vice ordförande
Lorenz Blixt
Tina Lindh
Camilla Skoog
Johanna Berg
Sven Johannisson
Kjell Eriksson, personalrepresentant, Sekreterare
Birgitta Strömberg, personalrepresentant
Carl Anderson VD, adjungerad
Styrelsen har under året hållit 10st protokollförda styrelsemöten
Revisor
Lars-Åke Andreasson, auktoriserad revisor på Grant Thornton Sweden AB.
Valberedning
Jeanette Kristiansson Vänehem, sammankallande
Gun Lindh
Anna Wängdahl

Valberedningens förslag till Stämman 2021
Ledamöter:
Leif Forsberg
omval
(2år)
Anders Lennehag omval
(2år)
Lorenz Blixt
omval
(2år)
Kvarstående ledamöter på 1 år är:
Tina Lindh
Camilla Skoog
Johanna Berg
Sven Johannisson

Avgående:
Inga ledamöter avgår
Revisor:
Till stämman 2021 föreslås
Grant Thornton Sweden AB som
Revisionsbolag för kommande år.
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Styrelsen och verkställande direktören för Färingsö konsumentförening ekonomisk
förening avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande förvaltningsberättelse för
räkenskapsåret 2020.
Allmänt om verksamheten
Färingsö konsumentförening är en sammanslutning av konsumenter i Färingsö. Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i samverkan
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 mat-Sverige.
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via butiker i Stenhamra och Kungsberga under varumärket Coop.
Föreningen har sitt säte i Stenhamra, Ekerö kommun.
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 3,5 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 mat-Sverige.
Inom Coop Gruppen, som består av Coop Sverige AB och 30 konsumentföreningar, bedrivs ett samordnat hållbarhetsarbete. Genom det nära samarbetet mellan Coop Sverige och föreningarna säkras effektivitetsvinster såväl som kvalitet i hållbarhetsarbetet.
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 volymutveckling
Föreningens omsättning exklusive moms för året uppgick till 129,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 18,7 miljoner kronor eller 16,9% jämfört med 2019.
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Intäkts- och kostnadsutveckling
Försäljningsmarginalen under året har ökat till 32,52% vilket motsvarar en ökning med
0,60 % jämfört med 2019. Något förbättrade inköpspriser delvis avhängigt Coops inköp
av Nettokedjan ligger bakom förbättringen. Kostnaderna har under året ökat med 2 Mkr
jämfört med 2019. Jämfört med budget har kostnaderna ökat med 400 Tkr. Ökningen
består i budgeterade kostnader för renovering av lägenheterna i Kungsberga samt tillkommande kostnader för renovering av städutrymmet samt utbyte av kylaggregat i
Stenhamra och nytt tak på lägenhetsdelen i Kungsberga.
Medlemsnytta
Vår storköpsrabatt 8 %, mån-ons (här ingår storhelgsrabatt 10%) = 1 622 tkr
Avsättning till medlemsprogrammet
= 2 536 tkr
Detta har sammantaget gett 4 158 tkr i återbetalning till våra medlemmar.
Detta motsvarar 3,2 % av den totala försäljningen.
Den största medlemsåterbetalningen föreningen gjort!
Därutöver tillkommer medlemsförmåner på ett stort antal varor varje vecka.
Medlemsinformation
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början
Antal tillkomna medlemmar
Antal avgångna medlemmar
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut
Antal kvarvarande dödsbon
Antal aktiva medlemmar vid räkenskapsårets slut

4 089st
228st
-84st
4233st
-182st
4 051st

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2020 har världen och Sverige drabbats av Coronavirus, Covid 19. Föreningen följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har sedan utbrottet valt att erbjuda
kunder i riskgrupper att handla på extra öppettider. Det är i dagsläget omöjligt att överblicka effekterna av Covid-19 men föreningen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att skapa en så trygg miljö som möjligt för kunder och medarbetare.
De investeringar/underhåll som vi har gjort under året har skett både i Kungsberga och i
Stenhamra. I Stenhamra har vi renoverat hela städutrymmet efter en fuktskada och
bytt en kompressor till frysarna. Kungsberga hade en brandincident i april som medförde ett antal åtgärder på framförallt lagerytorna bl.a. har vi flyttat på lagerfrysen och
skapat en ny ankomstkyl. Vi har även byggt om och flyttat mejerikylen för att skapa mer
yta i butiken. Yttertaket till lägenhetsdelen av fastigheten byttes under augusti. En av
våra två lägenheter har byggts om till personalutrymme och en mindre lägenhet.
Till sist vill föreningen rikta ett stort tack till våra fantastiska medarbetare som under
Pandemiåret 2020 med ett hårt och engagerat arbete skapat en trygg handelsplats för
alla våra medlemmar och besökare. Ni är föreningens hjärta och själ!
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Flerårsöversikt

2020

2019

2018

2017

129 086

110 402

108 327

104 481

7 008

1 693

1 297

74

Soliditet (%)
59,6
59,7
För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

61,7

60,7

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Förändring av
eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

Inbetalda
Insatser
1 114 171

Medlemskorrigeringar

-5 948

Reservfond
3 926 605

16 295 510

34 397

653 526

Årets
resultat

687 923 22 024 209
-687 923

0
19 014

4 033 333
1 108 223

Totalt

24 962

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat

3 985 964

4 033 333

16 949 036 4 033 333 26 076 556

Förslag till behandling av resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Årets vinst
Disponeras så att:
Till reservfond avsättes
i ny räkning överföres

16 949 036
4 033 333
20 982 369
201 667
20 780 702
20 982 369

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

6

Storköpsrabatt

8%

Årsredovisning 2020

Måndag -Onsdag

Not
Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2020-01-01 2019-01-01
1 -2020-12-31 -2019-12-31
129 085 779 110 401 675
2 509 897
1 933 736
131 595 676 112 335 411

Rörelsekostnader
Handelsvaror
-93 404 567 -82 215 444
Övriga externa kostnader
-8 715 635
-6 695 691
Personalkostnader
2 -20 758 934 -19 829 973
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
-1 697 418
-1 901 155
Summa rörelsekostnader
-124 576 554 -110 642 263
Rörelseresultat
7 019 122
1 693 148

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

7
-11 053
-11 046

570
-325
245

7 008 076

1 693 393

-1 714 000
-141 389
-1 855 389

-320 000
-478 000
-798 000

5 152 687

895 393

-1 119 354
4 033 333

-207 470
687 923
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Not
Balansräkning

2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
3
4

10 860 145
2 846 599
13 706 744

11 493 120
3 233 085
14 726 205

Insatser i KF
5
Andra långfristiga värdepappersinnehav
6
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2 750 379
7 318 827
10 069 206
23 775 957

2 750 379
7 318 827
10 069 206
26 380 455

3 685 832
3 685 832

3 278 442
3 278 442

264 743
21 519 800
1 435 689
23 220 232

126 535
11 950 995
862 485
12 940 015

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

331 292
331 292
27 237 356

433 378
433 378
16 651 835

SUMMA TILLGÅNGAR

51 013 313

41 447 246

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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Not
Balansräkning

2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Reservfond
Summa bundet eget kapital

1 108 223
3 985 965
5 094 188

1 114 171
3 926 605
5 040 776

16 949 036
4 033 333
20 982 369
26 076 557

16 295 510
687 923
16 983 433
22 024 209

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver

3 504 710
1 934 341
5 439 051

1 790 710
1 792 952
3 583 662

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

1 283 905
1 283 905

1 286 533
1 286 533

9 239 035
1 153 354
3 789 206
4 032 205
18 213 800
51 013 313

8 008 124
185 192
4 041 791
2 317 735
14 552 842
41 447 246

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av vara till kund i enlighet med försäljningsvillkoren. 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.
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader: 33år
Markanläggning:20år
Inventarier, verktyg och installationer: 3-7år
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 bokslutsdispositioner och 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

Not 3 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2020

2019

32

32

2020-12-31

2019-12-31

21 259 636
21 259 636
-9 766 516
-632 975
-10 399 491
10 860 145

21 259 636
21 259 636
-9 059 753
-706 763
-9 766 516
11 493 120
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31

2019-12-31

12 163 502
677 956

-1 064 442
-9 994 859
2 846 599

11 865 214
316 111
-17 823
12 163 502
-7 753 848
17 823
-1 194 392
-8 930 417
3 233 085

2020-12-31

2019-12-31

2 750 379
2 750 379
2 750 379

2 750 379
2 750 379
2 750 379

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

Not 5 Insatser i KF

12 841 458
-8 930 417

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31

2019-12-31

7 318 827
7
7 318 834
7 318 834

7 318 827
7 318 827
7 318 827

2020-12-31

2019-12-31

2 000 000

2 000 000

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 7 Ställda säkerheter
Fastighetsinteckning

Stenhamra 15 april 2021
Leif Forsberg, ordf.
Tina Lind

Anders Lennehag Sven Johannisson

Lorentz Blixt

Camilla Skoog

Kjell Eriksson

Birgitta Strömberg

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Johanna Berg
Carl Anderson, VD

Min revisionsberättelse har lämnats 15 april 2021
Lars-Åke Andreasson
Auktoriserad revisor,
Grant Thornton Sweden AB
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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 ek.för för år 2020. 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 2020 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 International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 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.
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 påverka 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 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. 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 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.
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Revisionsberättelse
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens & verkställande direktörens förvaltning för
Färingsö konsumentförening ek.för för år 2020 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 utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 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 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.

Stockholm den 15 april 2021
Grant Thornton Sweden AB
Lars-Åke Andreasson
Auktoriserad revisor
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Motioner
Motionsuppföljning 2020
Motion: Förslag gällande ökad tillgång till mina egna kunddata som medlem i Coop-Konsum.
Förslaget ligger inom området “digitaliseringens möjligheter”.
COOP, konsumentföreningen, förfogar genom kontokorten över en mängd data, över alla detaljer
i om mina inköp: varor, kvantiteter, kvalitéer, inköpstider, etc. Mitt förslag handlar inte om datahanteringen inom Coop i allmänhet utan endast om mitt intresse som kund/medlem i samma
data. Om jag som kund skulle ha tillgång över en lämplig dator-app till mina data, i praktiken
motsvarande mina inköpskvitton i digital form, då kunde jag analysera mina egna inköpsvanor, få
överblick över typ av varorna, deras kvalitet/kvantitet och därigenom få ett bättre grepp om min
status som konsument i Coop, med gynnsamma möjligheter för min ekonomi, matvanor och hälsa. Det vore en äkta fördel för mig som kund att vara medlem i Coop/konsumentföreningen, förutsatt att mina data stannar inom föreningen. Helmuth Karacsonyi, Färentuna
Utlåtande över motion:
Förslag gällande ökad tillgång till mina egna kunddata som medlem i Coop-Konsum.
Motionären till motionen föreslår att personlig inköpsdata blir mer tillgänglig för medlemmen.
I Coop pågår det sedan en tid tillbaka en stor digitaliseringsresa som bl.a. inkluderar digitala kvitton och inköpslösningar i form av appar. Redan nu finns en app för självscanning (Scan n Pay)
som på sikt kommer att utökas och integreras med fler funktioner.
Styrelsen tror att detta är vad motionären efterfrågar och anser motionen besvarad.
Föreningen följer den tekniska utvecklingen och avser implementera nyheter i verksamheten.
—————————————————————————————————————————

Styrelsen i Färingsö Ktf föreslår stämman besluta att anse motionen besvarad

Motion till stämman 2021:
Utöka storköpsrabatt med lägre köpkrav till att omfatta även personer med sjukersättning.
Bakgrund/Yrkande: Jag anser att Coop Färingsö skall ändra reglerna kring pensionärsrabatten
att även gälla personer med sjukersättning, det som tidigare kallades sjukpension. Människor
med sjukpension har oftast samma förmåner i övriga samhället såsom billigare resor i kollektivtrafiken, inträde till muséer med mera, men lever ofta under ännu sämre ekonomiska förhållanden än ålderspensionärer.
Förslag: Jag föreslår för årsmötet att även inkludera personer med sjukersättning i rabattsystemet för att minimera risken för diskriminering. Katrin Friberg, Färentuna
Utlåtande över motion:
Utöka storköpsrabatt med lägre köpkrav till att omfatta även personer med sjukersättning.
Motionären till motionen föreslår att föreningen ska sänka köpkravet för personer med sjukersättning till samma nivå som för ålderspensionärer(65 år fyllda).
Att förslå en sänkning av köpkravet för andra grupper än ålderspensionärer ser vi som ett positivt
initiativ. Styrelsen ser det behjärtansvärda i tanken att sänka köpkravet till att omfatta fler grupper med behövande. I dagens läge är det dock både tidskrävande och svårt att säkerställa att rätt
personer i sådana fall får tillgång till detta, då det i stora delar blir en manuell hantering i våra
kassor med risk för missförstånd och felaktiga beslut. Föreningen anser inte att det är rimligt att
låta kassapersonalen gör dessa bedömningar också med risken att det uppstår olägenheter i
våra kassor där det är av yttersta vikt att det löper på smidigt. Det är också extra viktigt i dagsläget med tanke på Coronapandemin.
Föreningen kommer dock att bevaka den tekniska utvecklingen och kan komma att ompröva beslutet om nya smidigare lösningar utvecklas i framtiden.
——————————————————————————————————————-

Styrelsen i Färingsö Ktf föreslår stämman besluta att avslå motionen
14

Storköpsrabatt

Information från styrelsen

Corona pandemin

8%
Måndag -Onsdag

Våren 2020 slog Corona-pandemin till och vi fick nya riktlinjer
att förhålla oss till, både vad gäller oss enskilda individer och
för Coop Färingsö som förening med butiker. Vi införde nya öppettider i Stenhamra för riskgrupperna, vi satte upp skydd i
våra kassor, avståndsmarkeringar i golv, tvingades begränsa
antalet samtidiga besökare i våra butiker, satte in butiksvärdar för att påminna om avstånd och stoppa fler besökare vid trängsel mm. Våra åtgärder har uppskattats av såväl kunder som personal och fungerat bra. Volymerna av
postpaket ökade också som en konsekvens av pandemin och köerna vid paketutlämningen blev en utmaning. I Stenhamra där trycket är som störst under julhandeln, löstes
detta med nummerlappar till förbutiken och en nummervisare placerad utomhus. I det

stora hela har vi haft en väl fungerade verksamhet trots pandemin.

Branden i Kungsberga
Lördagen den 6 April 2020 så brann butiken i Kungsberga. Främst var det delar av fasaden och taket mot
butikens lastkaj som brann. Branden kunde efter ett
snabbt och föredömligt ingripande från Södertörns
brandförsvar, med Hilleshögs brandstation i spetsen
släckas och skadorna begränsas.
Efter endast 2 dagars brandsanering av ett externt
företag och storartat arbete av personalen, så kunde
vi öppna butiken igen efter en del ommöblering samt
mindre avspärrningar. Branden medförde att butiken behövde byggas in i en form av
”tält” under renoveringsarbetet utvändigt. Invändigt blev vi tvungna att se över och byta
ut hela mejeridelen i butiken, som var den del som blev mest drabbad av vattenskador.
Ett arbete som blev helt klart i början av 2021. I samband med detta passade vi även på
att investera i ny kylinredning mm. Inget ont som inte har något gott med sig.

Onlinehandel - Hämta i din butik
Under 2021 skall en ny digital lösning testas och utvärderas.
Click&Collect som det heter gör det möjligt att som kund beställa mat
digitalt via nätet, som plockas ihop och hämtas i butik. På beställningssidan visas den valda butikens utbud och priser. Varorna plockas sedan
ihop i butiken och man hämtar sin matkasse i eller utanför butiken.
Utvärderingen såväl ur ett ekonomiskt, som ur ett kundperspektiv, får
sedan visa om och hur vi går vidare med denna tjänst.
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Storköpsrabatt

8%

Information från styrelsen

Måndag -Onsdag

Scan&Pay - handla & betala med mobilen i butiken
Scan&Pay - Handla varor i butiken via en app i mobilen, istället för att
köa i kassan. Detta är något som utvecklats under hösten/vintern och nu
är verklighet i våra butiker. Man scannar helt enkelt sina varor med kameran i sin mobiltelefon. När man är klar betalar man med Swish eller betalkort direkt i appen. Man får sedan ett kvitto och en utpasseringskod i
mobilen, som man scannar i grindarna i butikens snabbkassa (I Kungsberga visar man kvittot för kassören). Scan&Pay är i framtiden tänkt att
bli en plattform där mycket ny och spännande funktionalitet kommer att
tillföras.

Lokalt och Närproducerat
Föreningen och butikerna har som mål att tillhandahålla närproducerade varor i våra
butiker när möjlighet ges. Det är därför extra roligt att vi detta år kunde tillföra Stenhamra konditori, Juntras Grönt och MX Ranch kött till vår lista av lokala producenter,
som växer varje år och därmed ökar utbudet av hållbara, lokalt producerade alternativ.

Pakethanteringen i våra butiker
Pandemin har ytterligare ökat på antalet paket och troligen kommer volymerna att bestå även framåt, så det är en
prioriterad fråga att lösa. Så att vi även i framtiden kan erbjuda paketutlämning till våra medlemmar. Vi tittar på alternativa lösningar för att klara av de ökade paketvolymerna och hur vi kan hantera det effektivare. Det kan exempelvis handla om skåp som placeras utanför butiken, där man
som kund kan hämta sitt paket 24-timmar om dygnet via
en mobil-app.

Färingsö konsumentförening ek. för.
Org.nr 715 200-0688
Box 82, 179 03 Stenhamra

www.coopfaringso.se

