FÄRINGSÖ
KONSUMENTFÖRENING

2018
Verksamhetsberättelse

Kallelse till stämma
Lördagen den 13 april klockan 15.00
i Uppgårdskolans aula.

Välkommen!

Storköpsrabatt

Styrelse och dagordning

8%
Måndag -Onsdag

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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.

Missa inte vår:
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Styrelsen under verksamhetsåret
Leif Forsberg, ordförande
Anders Lennehag, vice ordförande
Anna Ingemarsdotter Wängdahl, sekreterare
Emil Belfrage
Tina Lindh
Tina Kahm
Birgitta Svensson
Kjell Eriksson, personalrepresentant, vice sekreterare
Marcus Littmarck, personalrepresentant (avgått 2018-08-31)
Birgitta Strömberg, personalrepresentant, ersättare
Anders Sjölinder, adjungerad
Styrelsen har under året hållit 10st protokollförda styrelsemöten
Revisor
Joakim Nilsson, auktoriserad revisor från Öhrlings PWC
Valberedning
Jeanette Kristiansson Vänehem, sammankallande
Per-Einar Stark
Gun Lindh
Valberedningens förslag till Konsumstämman 2019
Ledamöter:
Leif Forsberg
omval
(2år)
Anders Lennehag omval
(2år)
Lorentz Blixt
nyval
(2år)
Gillis Nordin
fyllnadsval
(1år)
Kvarstående ledamöter på 1 år är:
Anna Ingemarsdotter Wängdahl
Tina Lindh
Tina Kahm

Avgående:
Birgitta Svensson
Emil Belfrage (Avgår med 1år kvar)
Revisor:
Till stämman 2019 föreslås:
Grant Thornton som
revisionsbolag.
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Styrelsen och verkställande direktören för Färingsö konsumentförening ekonomisk
förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande förvaltningsberättelse för
räkenskapsåret 2018.
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.
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
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 108,3 miljoner kronor,
vilket är en ökning med 3,8 miljoner kronor jämfört med 2017. Volymförändringen efter beaktande av inflationen var 1,6 %
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Intäkts- och kostnadsutveckling
Marginalen under året har ökat med 0,4 % jämfört med 2017. Detta kan till största
delen förklaras med att vi har fått en ökat bonus på våra inköp från Coop Sverige AB
På kostnadssidan påverkas resultatet av ökade personalkostnader detta bland annat
som en följd av det förlängda öppethållandet som genomfördes i Kungsberga från
och med maj månad.
Medlemsnytta
Vår storköpsrabatt 8 %, mån-ons, vid köp över 1000 kr = 1 097 tkr
Kostnaden för medlemsprogrammet
=
867 tkr
Detta har sammantaget gett 1 964 tkr i återbetalning till våra medlemmar.
Vilket motsvarar 1,8 % av den totala försäljningen. Därutöver tillkommer
medlemsförmåner på ett stort antal varor varje vecka.
Föreningen har sitt säte i Ekerö kommun.
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 034st
111st
-81st
4064st
-214st
3 850st

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
De investeringar/underhåll som vi har gjort under året har framförallt skett i Kungsberga. Under hösten anpassade vi delar av det inre i butiken för det nya konceptet för
Coop. Det vi bland annat gjorde var att byta ut den ramp som finns inne i butiken
samt att montera upp nya gröna gavlar. Under året bytte vi även ut vår balpress för
wellpapp.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

2018

2017

108 327 104 481

2016

2015

2014

98 065

95 998

93 836

1 297

74

-2 498

4 736

2 658

38 094

37 025

38 043

39 119

34 488

61,7

60,7

58,7

62,2

59,9
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Förändring av eget kapital
Inbetalda
insatser

Reservfond

Balanserat
resultat

Dispositionsfond

Årets
resultat

Totalt

Belopp vid
årets ingång
1 142 933 3 869 057 6 818 928 9 335 479 167 461 21 333 858
Ökning av
insatskapital
Minskning av
insatskapital
-56
-21 510
21 454
Disposition av föregående års resultat:
8 373
159 088
-167 461
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

-17 985

-17 985

1 121 423 3 898 884 6 978 016 9 335 479 -17 985 21 315 817

Förslag till behandling av resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Årets förlust

Disponeras så att:
i ny räkning överföres

16 313 495
-17 985
16 295 510

16 295 510
16 295 510

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning med noter.
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Not
Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

2018-01-01 2017-01-01
1 -2018-12-31 -2017-12-31
108 326 553 104 481 195
1 716 527
2 528 251
110 043 080 107 009 446

Rörelsekostnader
Handelsvaror
-80 316 169 -77 889 050
Övriga externa kostnader
-6 430 569
-7 722 673
Personalkostnader
2 -20 065 238 -19 375 516
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
-1 918 330
-2 025 998
Summa rörelsekostnader
-108 730 306 -107 013 237
Rörelseresultat
1 312 774
-3 791

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
Årets resultat

16 842
-32 649
-15 807
1 296 967

116 343
-38 214
78 129
74 338

0
-1 314 952
-1 314 952
-17 985

93 123
0
93 123
167 461

-17 985

167 461
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Balansräkning

Not
1 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

3
4

12 199 883
4 111 366
16 311 249

12 876 622
5 219 208
18 095 830

Insatser i KF
6
Andra långfristiga värdepappersinnehav
7
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

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

2 750 379
7 318 827
10 069 206
28 165 036

3 506 558
3 506 558

3 588 528
3 588 528

164 062
6 703 393
883 231
7 750 686

221 491
3 546 090
968 173
4 735 754

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

456 398
456 398
11 713 642

535 484
535 484
8 859 766

SUMMA TILLGÅNGAR

38 094 097

37 024 802

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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Balansräkning

Not
1 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Reservfond
Summa bundet eget kapital

1 121 423
3 898 884
5 020 307

1 142 933
3 869 057
5 013 337

16 313 495
-17 985
16 295 510
21 315 817

16 154 407
167 461
16 321 868
21 333 858

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver

1 470 710
1 314 952
2 785 662

1 470 710
0
1 470 710

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

1 305 937
1 305 937

1 188 836
1 188 836

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

4 447 062
4 076 156
4 163 463
12 686 681

5 743 459
4 618 041
2 669 898
13 031 398

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

38 094 097

37 024 802

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
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Not 1 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.
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
Not 3 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2018
33
2018-12-31
21 259 636
21 259 636
-8 383 014
-676 739
-9 059 753

2017
33
2017-12-31
21 070 356
189 280
21 259 636
-7 706 275
-676 739
-8 383 014

Utgående redovisat värde

12 199 883

12 876 622

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2018-12-31
11 731 464
133 750
11 865 214
-6 512 256
-1 241 592
-7 753 848

2017-12-31
11 279 735
451 729
11 731 464
-5 162 997
-1 349 259
-6 512 256

4 111 366

5 219 208

Utgående redovisat värde
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Not 5 Ställda säkerheter
Fastighetsinteckning

2018-12-31
2 000 000

2017-12-31
2 000 000

2018-12-31

2017-12-31

2 750 379
2 750 379
-

2 750 379
2 750 379
-

Not 6 Insatser i KF

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

2 750 379

2 750 379

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

7 318 827
7 318 827
-

7 318 827
7 318 827
-

Utgående redovisat värde

7 318 827

7 318 827

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter balansdagen.

Stenhamra 4 mars 2019
Leif Forsberg, ordf.
Tina Lind

Anders Lennehag Anna Ingemarsdotter Wängdahl

Emil Belfrage

Birgitta Svensson

Kjell Eriksson

Birgitta Strömberg

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Tina Kahm

Anders Sjölinder, VD

Min revisionsberättelse har avgivits 22 mars 2019
Joakim Nilsson
Auktoriserad revisor,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Färingsö konsumentförening ekonomisk förening, org.nr 715200-0688
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Färingsö Konsumentförening ekonomisk förening för år 2018.
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 2018 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 för föreningen.
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 mitt 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 på fel.
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 på fel, 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 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 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 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 våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 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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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Färingsö Konsumentförening ekonomisk förening för år 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 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.

Borlänge den 22 mars 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Joakim Nilsson Auktoriserad revisor
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Ny VD till föreningen
Anders Sjölinder, som har varit VD för Färingsö
Konsumentförening sedan 2010, slutade sin
tjänst den i mars 2019. Anders har varit navet
vår verksamhet och den som drivit utbyggnaden
av Stenhamra butiken, samt ombyggnaden av
Kungsberga butiken, på ett mycket förtjänstfullt
sätt. Han har även som en driven affärsman sett
över hur vi jobbar i våra butiker och ökat våra
öppettider. Det senare har uppskattas av våra
medlemmar. Andra saker som Anders brinner
för är medlemsnyttan och han har till exempel
ökat storköpsrabatten från 6 till 8%, samt infört
medlemsdagar och vid stora högtider 10% i
storköpsrabatt.

Tack för den här tiden Anders!
Carl Anderson tillträder som ny VD och han har ett långt förflutet inom Coop
i olika roller. Han kommer bl.a. att bidra med sin kompetens runt hela logistiken och varuförsörjningen som är mycket viktigt område för föreningen,
där avgörs mycket av en butiks lönsamhet och kundupplevelse. Carl är en
omtyckt ledare och kommer säkert i samarbete med våra butikschefer lyfta
våra butiker och personal ytterligare en nivå.

Varmt välkommen Carl!

Coop Stenhamra
I Stenhamra för vi diskussioner med Ekerö kommun och Ekerö Bostäder om
att få till en större parkeringsplats utanför butiken. Dessa samtal startade
redan 2010 och har hittills inte gett något resultat. Vi har på kommunens
initiativ även ritat på ett flertal olika parkeringslösningar, men ännu inget
beslut från kommunen. Nu vill Ekerö bostäder bygga ett P-hus bakom
butiken, vilket kommer att försvåra en framtida expansion av butiken och
även för en tänkt utbyggnad av vår parkering. Detta är som alla förstår inte
helt optimalt för vår nuvarande verksamhet känns inte alls bra ur ett framtidsperspektiv. Men som sagt, detta är något vi för en dialog med kommunen och Ekerö bostäder om, nu när Stenhamra äntligen skall få den nya
detaljplanen fastslagen.
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Coop Kungsberga
I Kungsberga har vi under året investerat i en ny inre inramning av butiken, i
form av en ny ramp, nya gröna hyllor till gavlar, samt en allmän uppfräschning. Butiken fick dessutom en ny och välbehövlig komprimator för hanteringen av returpapper. Även i Kungsberga förs en diskussion med Kommunen,
då ny detaljplan skall införas. Det kan bli förändringar på hur butikens in och
utfarter skall utformas, annars finns det ingen känd påverkan.

Pakethantering i våra butiker
Trenden att vi köper allt mer via Internet
ökar med ca15-20% per år, vilket gör att
butiksutrymmena inte längre räcker till.
Den yta i Stenhamra som skulle klara
5-6års ökning av pakethanteringen, enligt
PostNords prognoser 2016, är redan fylld.
I den takt pakethanteringen idag ökar,
måste på sikt sortimentet i butikerna
minskas, om inget görs. Då pakethanteringen i sig är en tung, tidskrävande och
olönsam affär, så är det inte en hållbar
verksamhet att utöka på bekostnad av butikernas sortiment. Föreningens
uppgift är ju, trots allt, att bedriva detaljhandel för våra kunder och medlemmar. Den ohållbara pakethanteringen Sverige är numera allmänt känd
via media och många butiker runt om i landet väljer helt enkelt att helt upphöra med pakethanteringen, av just nämnda skäl. I Stenhamra har vi i dagsläget tecknat nya avtal med PostNord och DB Schenker som distributörer,
men inte med DHL. Den sistnämnda valde, tråkigt nog, att inte ens svara, då
avtalet sades upp för omförhandling. Det innebär att Coop Stenhamra sedan
mitten av januari 2019, endast är ombud för PostNord & DB Schenker. Men
att ha två distributörer är vi faktiskt ensamma om på hela Ekerö.
I Kungsberga fortsätter vi som tidigare, att endast vara ombud för PostNord.
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