FÄRINGSÖ
KONSUMENTFÖRENING

2019
Verksamhetsberättelse

Kallelse till stämma
Lördagen den 25 april klockan 15.00
i Uppgårdskolans aula.
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 och tårtbiten efter stämman utgår ur programmet.
För mer information se vår hemsida coopfaringso.se

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
Lorenz Blixt
Tina Lindh
Tina Kahm
Gillis Nordin
Kjell Eriksson, personalrepresentant, vice sekreterare
Birgitta Strömberg, personalrepresentant
Carl Anderson VD, adjungerad
Styrelsen har under året hållit 9st protokollförda styrelsemöten
Revisor
Lars-Åke Andreasson, auktoriserad revisor på Grant Thornton Sweden AB.
Valberedning
Jeanette Kristiansson Vänehem, sammankallande
Per-Einar Stark
Gun Lindh

Valberedningens förslag till Konsumstämman 2020
Ledamöter:
Tina Lindh
omval
(2år)
Camilla Skoog
(2år)
nyval
Johanna Berg
(2år)
nyval
Sven Johannisson nyval
(2år)
Kvarstående ledamöter på 1 år är:
Leif Forsberg
Anders Lennehag
Lorenz Blixt

Avgående:
Tina Kahm
Anna Wängdahl
Gillis Nordin
Revisor:
Till stämman 2020 föreslås
Grant Thornton Sweden AB som
revisionsbolag.
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Styrelsen och verkställande direktören för Färingsö konsumentförening ekonomisk
förening avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
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 3,5 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 110,4 miljoner kronor,
vilket är en ökning med 2,1 miljoner kronor jämfört med 2018.
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Intäkts- och kostnadsutveckling
Marginalen under året har minskat med 0,85 % jämfört med 2018. Detta kan förklaras med att Coop Sverige AB:s affärsmodell under hela året betalats via ett påslag på
varuinköpen och samtidigt har den inte levererat ett överskott från den genererade
potten.
Föreningens kostnadskontroll under 2019 har inneburit att kostnaderna under året i
varit i paritet med 2018.
Medlemsnytta
Vår storköpsrabatt 8 %, mån-ons, vid köp över 1000 kr = 1 224 tkr
Avsättning till medlemsprogrammet
= 1 689 tkr
Detta har sammantaget gett 2 913 tkr i återbetalning till våra medlemmar.
Detta motsvarar 2,6 % 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 064st
121st
-96st
4089st
-194st
3 895st

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
De investeringar/underhåll som vi har gjort under året har skett både i Kungsberga
och i Stenhamra. I Stenhamra har vi investerat i 2 helt nya aggregat för luftkonditionering, detta har fått ner temperaturen i hela butiken till en bättre nivå. I Kungsberga
har vi bytt ett aggregat för luftkonditionering i lagerdelen vilket också inneburit en
förbättring i inomhusklimatet.
Till sist vill föreningen rikta ett stort tack till våra fantastiska medarbetare för ert gedigna och engagerade arbete under 2019. Ni är föreningens hjärta!

Flerårsöversikt

2019

2018

2017

2016

110 402

108 327

104 481

98 065

1 693

1 297

74

-2 498

Soliditet (%)
59,7
61,7
För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

60,7

58,7

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
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Förändring av eget kapital

Inbetalda insatser
Belopp vid årets
ingång
Disposition enligt
beslut av årets
årsstämma:
Minskning insatskapital

1 121 423

-7 252

Reservfond
3 898 884

Balanserat
resultat

Totalt

16 313 495

-17 985

21 315 817

-17 985

17 985

0

27 721

20 469

Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Årets
resultat

1 114 171 3 926 605

16 295 510

687 923

687 923

687 923

22 024 209

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

16 295 510
687 923
16 983 433
34 397
16 949 036
16 983 433

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, lagerförändringar m.m.

2019-01-01 2018-01-01
1 -2019-12-31 -2018-12-31
110 401 675 108 326 553
1 933 736
1 716 528
112 335 411 110 043 081

Rörelsekostnader
Handelsvaror
-82 215 444 -80 316 169
Övriga externa kostnader
-6 695 691
-6 430 570
Personalkostnader
2 -19 829 973 -20 065 238
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
-1 901 155
-1 918 330
Summa rörelsekostnader
-110 642 263 -108 730 307
Rörelseresultat
1 693 148
1 312 774

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

570
-325
245

16 842
-32 649
-15 807

1 693 393

1 296 967

-320 000
-478 000
-798 000

0
-1 314 952
-1 314 952

895 393

-17 985

-207 470
687 923

0
-17 985
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Not
Balansräkning

2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
3
4

11 493 120
3 233 085
14 726 205

12 199 883
4 111 366
16 311 249

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

2 750 379
7 318 827
10 069 206
24 795 411

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

3 278 442
3 278 442

3 506 558
3 506 558

126 535
11 950 995
862 485
12 940 015

164 062
6 703 394
883 231
7 750 687

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

433 378
433 378
16 651 835

456 398
456 398
11 713 643

SUMMA TILLGÅNGAR

41 447 246

38 094 098

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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Balansräkning

Not
1 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Reservfond
Summa bundet eget kapital

1 114 171
3 926 605
5 040 776

1 121 423
3 898 884
5 020 307

16 295 510
687 923
16 983 433
22 024 209

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

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver

1 790 710
1 792 952
3 583 662

1 470 710
1 314 952
2 785 662

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

1 286 533
1 286 533

1 305 937
1 305 937

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

4 447 062
0
4 076 156
4 163 464
12 686 682
38 094 098

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:
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

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2019

2018

32

33

2019-12-31

2018-12-31

21 259 636
21 259 636
-9 059 753
-706 763
-9 766 516
11 493 120

21 259 636
21 259 636
-8 383 014
-676 739
-9 059 753
12 199 883

2019-12-31

2018-12-31

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

11 731 464
133 750
0
11 865 214
-6 512 256
0
-1 241 592
-7 753 848
4 111 366
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Not 5 Insatser i KF

2019-12-31

2018-12-31

2 750 379
2 750 379
2 750 379

2 750 379
2 750 379
2 750 379

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019-12-31

2018-12-31

7 318 827
7 318 827
7 318 827

7 318 827
7 318 827
7 318 827

2019-12-31

2018-12-31

2 000 000

2 000 000

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 7 Ställda säkerheter
Fastighetsinteckning

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under början av 2020 har stora delar av världen och Sverige drabbats av Coronaviruset, Covid-19. Det är i dagsläget omöjligt att överblicka effekterna av Covid-19
men vi kan konstatera att det redan under slutet av kvartal ett haft en mycket
negativ påverkan på samhället i stort, näringslivet och de finansiella marknaderna.
Styrelsens bedömning är att Covid-19 inte kommer att ha någon större negativ
inverkan på verksamheten på kort sikt. Hur effekterna blir på lång sikt är i dagsläget
svårt att överblicka.

Stenhamra 6 april 2020
Leif Forsberg, ordf.

Anders Lennehag Anna Ingemarsdotter Wängdahl

Tina Lind

Lorentz Blixt

Gillis Nordin

Kjell Eriksson

Birgitta Strömberg

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Tina Kahm
Carl Anderson, VD

Min revisionsberättelse har avgivits 20 april 2020
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 ekonomisk förening för år 2019. 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 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-lagen. 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.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 21
mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
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 och verkställande direktörens förvaltning
för Färingsö konsumentförening ekonomisk förening för år 2019 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 20 april 2020
Grant Thornton Sweden AB
Lars-Åke Andreasson
Auktoriserad revisor
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Storköpsrabatt

8%

Information från styrelsen

Måndag -Onsdag

Ny butikschef i Kungsberga
Michael Burman är vår nya butikschef i Kungsberga sedan
augusti. Han var tidigare frukt och grönt ansvarig i Coop
Stenhamra butiken och var väldigt uppskattad. Michael
har nu med stor entusiasm och energi tillsammans med
personalen satt i gång arbetet med att se över driften av
butiken och få den ännu bättre. Personalen är sedan länge
väldigt uppskattade av kunderna och är en stor tillgång.
Med Mikael som ny chef kan vi nog höja kundbetyget
ytterligare och med det även resultatet för butiken.

Coop Stenhamra
I Stenhamra för vi sedan länge en diskussion
med Ekerö kommun om möjligheterna att få
till en större och bättre parkering utanför
butiken. I samband med att den nya detaljplanen nu snart skall beslutas, så är detta än
mera viktigt att få till innan planen är fastställd. Dialogen med kommunens tjänstemän
har den senaste tiden har varit allt bättre och en större förståelse för våra
problem finns. Så föreningen känner sig mer hoppfull än på länge.

Onlinehandel
Att mat säljs via Internet och distribueras
via hemleveranser har väl inte undergått
någon, detta är något som Coop Sverige
också erbjuder sedan länge. Föreningen
har en dialog med Coop centralt över de
koncept och möjligheter som tillhandhålls
för oss föreningar. Det är dock fortfarande
en låg andel av all dagligvaruhandel som säljs via Internet, men här följer vi
utvecklingen och kommer när tiden är mogen att testa lite olika varianter, för
att få mer kunskap om vad som fungerar. I dagsläget är det dock ingen matkedja som tjänar några pengar på sin Internet handel, då den är väldigt
kostsam.
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Lokalt och Närproducerat
Föreningen och butikerna har som mål att tillhandahålla närproducerade
varor i våra butiker när möjlighet ges. Det är viktigt för oss att stödja de lokala
producenterna och på så sätt få ett hållbart lokalt alternativ att erbjuda våra
kunder. När det är säsong på öarna, så har vi under många år som kunnat erbjuda grönsaker från bl.a. Färentuna. Andra exempel som återfinns i våra
butiker är blommor från Alverbäcks på Ekerö, kryddor från Svegro, honung
från Sundströms (Färentuna) och mycket annat. Vi jobbar kontinuerligt med
att bredda utbudet av varor lokala varor och samarbeten.
En annan del av att stödja det lokala, är samarbetet med föreningar såsom
Skå IK, Stenhamra Sjöscouter och Färentuna Ryttare. Detta för att möjliggöra
en meningsfull fritid för ungdomarna på ön. Ett annat viktigt bidrag är att
skolungdomar får möjligheten till ett sommarjobb eller helgarbete i våra
butiker, då föreningen är de största arbetsgivarna på Färingsö.

Pakethanteringen i våra butiker
Handeln via Internet ökar med 15-20% per år
och det blir allt mer bekymmersamt att få
plats med alla paketen. Långsiktigt så måste
detta generella branschproblem lösas antingen via att nya aktörer etableras på marknaden
eller att nya lösningar tas fram för att hantera
de allt ökande volymerna. Ett alternativ som
har börjat dyka upp är skåp utanför butik, där
man placerar paketet och kunden sedan kan
via en APP + kod låsa upp skåpet. Detta och
andra möjliga lösningar är något vi bevakar, så att vi i även framtiden kan
erbjuda paketutlämning för våra kunder.
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