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Vår strategi
… är att vara nr 1 på den 
lokala marknaden. 
Om vi inte är det, ska vi 
ha möjlighet att bli nr 1.

Vår verksamhetsidé
Bra mat. Till bra priser. I bra butiker.

Vår vision
… är att bli den självklara destina-
tionen för familjens veckohandel.
… att vara den goda kraften i 
svensk dagligvaruhandel – bättre 
för dig och din familj.
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nya COOP VÄST

Väst

2015 blev Coop Väst en 
mycket starkare aktör
Coop Väst har vuxit rejält under 2015. Dels genom att köpa 
de 36 butiker som ligger i göteborgsområdet, Skaraborg 
och Sjuhärad. Dels genom att via en fusion lyfta in Coop 
Medlem Västs medlemmar i Coop Väst ekonomisk förening, 
som är det nya namnet på Konsumentföreningen Bohuslän/
Älvsborg.

Sedan årsskiftet 2014/15 äger och driver Coop Väst totalt 65 butiker 
och föreningen har 501 963 medlemmar. Det gör oss till Sveriges 
största konsumentförening.
 Vad vinner medlemmarna på detta? Jo, en större förening har förstås 
bättre resurser att utveckla befintliga butiker och bygga nya i vår 
region. Medlemmarna kommer också mycket närmare driften av 
butikerna och kan påverka verksamheten mer.

KOrTa FaKTa

Nettoomsättning: 

5,2 miljarder kr 

Resultat 2015: 
(efter finansiella poster) 

198 miljoner kr

Antal anställda: 
totalt 2 300 

1 393 medeltal anställda  

65 butiker

501 963 medlemmar

Coop Väst sponsrar 
och ger stöd till många 

hållbara projekt runt 
om i världen

2015 gavs 1 286 675 kr i bidrag 
till Vi-skogen och We Effect 
via insamlingsaktiviteter som 
bistånd på köpet, pantknappen 
och insamlingsbössor.

Nordens Ark och Alfons Åbergs 
Kulturhus sponsrades.

Många föreningar i vår region 
sponsrades via våra butiker. 
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SaTSnIngar 2015

Vi bygger framtidens livsmedelsbutiker
Coop Väst fortsätter att investera på lång sikt i nya och befintliga butiker. 2015 
är inget undantag. Tanum och alingsås har fått nya Coop-butiker. Fem etablerade 
butiker har fått rejäla ombyggnationer med satsningar på bland annat färskvaror, 
ekologiska varor och online-försäljning. Dessutom startade vi den nya satsningen 
på Bolistbutiker som ska ersätta den byggvaruhandel som tidigare fanns i Coop 
Forumbutikerna. 

ny modern Coop-butik i Tanum 
med fokus på färskvaror
Färsk fisk och ett stort delikatessutbud har 
en viktig roll i Coops moderna butiker. I Tanum 
finns också färre kassor och större ytor för 
Shop Express. Butiken öppnade hösten 2014 
i Tanums nya shoppingcenter vid E6:an. 
Försäljningen ligger långt över den normala 
utvecklingsnivån för nyöppnade butiker.  

nystart för Coop i Kungshamn
I juni, lagom till sommargästernas ankomst, 
var ombyggnaden av butiken klar. Några av 
nyheterna är den omgjorda manuella delika-
tessavdelningen, den nya inredningen och de 
nya kyl- och frysdiskarna. Satsningen har gjort 
att butikens försäljning har ökat starkt. 
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SaTSnIngar 2015

Coop i lysekil blev en 
fräschare butik 
I december nyinvigdes butiken på 
Rosviksgatan i centrum. Den nya inredningen, 
de nya kyl- och frysanläggningarna och det 
uppdaterade skyltprogrammet har blivit myck-
et uppskattade av kunderna. 

Coop Forum i Skövde 
nyinvigdes i mars 2015 
Efter omfattande renovering har butiken en 
förstärkt delikatessavdelning med charkvaror, 
färsk fisk, takeaway food med mera. Butiken 
har även en stor avdelning för skönhet & hälsa 
och en fräsch fast food-restaurang. Trots att 
Willys har öppnat butik i närheten klarar Coop 
Forum konkurrensen väl. 

Coop extra i Mariestad satsade 
och vände en negativ trend
Butiken byggdes om i november och fick 
flera nyheter; en ekologisk avdelning, ett 
bageri som bakar bröd från grunden och en 
ny fiskavdelning med personal och recept 
från en väletablerad fiskaffär som skulle läg-
gas ner. Butiken satsade mer på marknads-
föring och har fått mycket gott gensvar från 
Mariestadsborna. 
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SaTSnIngar 2015

alingsås fick en ny fräsch 
Coop-butik
Efter flera års frånvaro i Alingsås öppnades en 
ny Coop-butik hösten 2014. När Coop Väst tog 
över butiken vid årsskiftet 14/15 fanns en del 
uppstartsproblem. Satsningen på en ekoavdel-
ning, ett riktigt bageri, en manuell fiskdisk med 
generösa öppettider och en butik med kundbe-
mötande i fokus togs emot väl. Kunderna har 
upptäckt butiken och försäljningen ökade mar-
kant, främst från hösten 2015 och framåt. 

Coop Forum Bäckebol slog rekord 
i onlineförsäljning 
Butiken hade störst volym på onlineförsäljning 
bland alla svenska Coop-butiker som kombi-
nerade butik och onlineservice 2015. 
Det genomsnittliga onlineinköpet ligger på 
cirka 1 100 kr och består av mycket färskvaror 
och ekologiska varor. 

Coop Forum Sisjön sålde mest 
ekologiska varor
Butikens Green Room fick ett större sortiment av 
ekologiska varor, personalen utbildade sig inom 
ekologisk mat och blev ekoambassadörer för 
olika leverantörer. Det resulterade i att butiken i 
Sisjön toppade försäljningen av ekologiska varor 
bland Forumbutikerna 2015 med hela 14 procent 
av omsättningen.
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SaTSnIngar 2015

Coop Forum i Kungsbacka och Skara satsar på Bolistbutiker
Som ersättning för de nedlagda byggavdelningarna har flera Coop-butiker beslutat att driva 
Bolistbutiker i varuhusen. 2015 förberedde sig Coop Forum i Kungsbacka och Skara för att 
starta Bolist i början av 2016. Även Coop Forum i Trollhättan och Uddevalla kommer att öppna 
Bolistbutiker.
 

Utbildningsinsatser 2015
Under året har Coop Väst satsat löpande på att förstärka personalens kompetens 
inom olika områden. extra fokus har legat på ledarutveckling. ett tiotal butikschefer 
har utbildat sig inom ledarskap och affärsmannaskap under 9 dagar i Stockholm, 
tillsammans med butikschefer från övriga Coop. Parallellt har ett 20-tal säljledare 
gått en 6-dagars säljledarutbildning. Dessutom har 36 köttansvariga genomfört 
2-dagarsutbildningen Styckmästare utan kniv. Utbildningsinsatser inom de här 
områdena kommer även att prioriteras 2016. 

Många fler anställda har i samråd med sina butikschefer vidareutbildat sig inom olika områden via 
Coops e-utbildningar. Det är en effektiv och smidig utbildningsform som gör det enkelt att öka och 
uppdatera kunskapsnivån i organisationen. 

Ökad sjukfrånvaro
För första gången på flera år har sjukfrånvaron ökat under 2015, framförallt den som sträcker sig 
över lång tid. Det är ingen dramatisk förändring, men vi följer utvecklingen noga. Tyvärr är detta en 
trend även i övriga branscher i hela landet. 

SaTSnIngar FÖr aTT  STÄrKa SÄKerheTen
2015 introducerades fyra nya sedlar och under 2016 kommer ytterligare två nya sedlar och 
tre nya mynt. Parallellt fasas de gamla sedlarna ut. Coop Väst har under året fortsatt för-
beredelserna för att anpassa kassasystem och utrustning till de nya betalningsmedlen. 

Vi har också fortsatt arbetet med att installera och anpassa slutna kassasystem i butiker-
na för att få bort den manuella kontanthanteringen och på så vis skapa en säkrare arbets-
miljö. 2015 utsattes Coop Väst för tre kassarån. Vårt förebyggande arbete inom butiks-
säkerhet har hög prioritet och rutinerna för att hantera den här typen av situationer är väl 
utvecklade. 
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Årets stipendieutdelning:
Fyra föreningar delar på 50 000 kr
Coop Väst delar årligen ut stipendier på totalt 50 000 kr till föreningar som 
arbetar med barn- och ungdomsverksamhet i vår region. Det är också ett sätt 
att skapa en stark lokal förankring i Coop Västs område. 2015 fick fyra fören-
ingar dela på stipendiesumman: Vänersborgs FK, Stigens Unga Örnar, attention 
Uddevalla och Järboautomaterna Kreativt Forum. 

Vänersborgs FK fick stipendium på 10 000 kr för klubbens 
integrationsprojekt för barn och ungdomar på Sveriges största 
asylboende, Restad Gård i Vänersborg. Pengarna ska användas till 
planhyror, inköp av bollar med mera. 

Unga Örnar i Stigen tog emot 10 000 kr som ska användas 
till föreningens cirkusskola som planeras inför sommaren 2016. 
Cirkusskolan ska vara öppen för alla och barnen får leka på lika
villkor. 

attention Uddevalla fick 20 000 kr för att kunna starta regelbundna träffar för barn 
mellan 10-I7 år som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (autism, ADHD, 
Tourettes syndrom och liknande). Syftet med träffarna är att barnen ska kunna bryta sitt 
utanförskap och lära mer om sig själva.

Järboautomaterna Kreativt Forum – en kultur- och teaterförening i Färgelanda 
kommun - fick stipendium på 10 000 kr för att fortsätta med sitt integrationsarbete där 
ensamkommande flyktingbarn bjuds in att delta i sommarens bygdespel. 

STIPenDIeFOnDen 2015

SÅ FUnKar DeT 

• Stipendiepengarna ska gå oavkortat till någon förenings satsning på ungdomar/barn.

• Stipendiet kan fördelas på max fem föreningar, beroende på hur många som sökt och  
 vilka projekt de vill använda stipendiet till. Det kan exempelvis vara idrottsföreningar  
 och intresseföreningar som är politiskt obundna. Föreningen ska vara aktiv inom Coop  
 Västs verksamhetsområde, Västra Götalands län. 

• Föreningarna skickar in en beskrivning av vad de genomfört på orten och argument för  
 vad stipendiet ska användas till.

• Juryn består av Coop Västs ledningsgrupp som beslutar vilka eller vilken förening som  
 får stipendium.

• Ansökan till innevarande års stipendium görs senast den 31 december varje år.   
 Stipendiet delas ut nästkommande år i januari/februari.
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eKOSaTSnIngar

lilla ekoskolan 
– barnteater som gör 
succé i butikerna
Föreställningen utspelar sig i ett morotsodlartält mitt i butiken. Barnen är mellan 3 
och 6 år och de hjälper Sörjan och Beta att odla ekologiska morötter. Under 30-40 
minuter de lär sig massor om ekologisk odling och hur man är snäll mot jordgloben. 

Coops lilla ekoskola startade hösten 2014 på Coop Konsum i Mölnlycke på initiativ 
av Kristin ring, teaterpedagog och Coopanställd. Tillsammans med skådespelaren 
Bengt Sanzén har hon turnerat runt med barnteatern i Coop Västs område under 
2015: 241 föreställningar i nio butiker med totalt 3 810 förskolebarn i publiken.  
Dessutom har de gästspelat för några hundra barn på alfons Åbergs kulturhus i 
göteborg.

Ingen föreställning är den andra lik. Barnen är själva med och formar handlingen och deras enga-
gemang är stort. Hur ska de få moroten att växa? Efter föreställningen får de smaka på Betas 
goda ekologiska mat. Responsen från förskolorna har varit mycket positiv, föreställningarna är 
gratis och de blev snabbt fullbokade. 2016 kommer många fler Coop-butiker inom Coop Väst att få 
besök. Läs mer: coop.se/coopvast
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eKOSaTSnIngar

 Populära ekomässor
För att lyfta fram våra ekologiska leverantörer och deras
sortiment har vi arrangerat ekomässor i sex butiker under 2015. 

Kunderna har fått provsmaka, lära sig mer om fördelarna med ekologiska 
produkter och kunnat handla till fördelaktiga priser. På en del mässor har 
vi också bakat chokladbollar, ordnat fiskedamm, tipspromenad med mera. 
Eventen har varit mycket uppskattade av både kunder och leverantörer. 

ekomjölk från 
nyckleby gårdsmejeri 
utanför Trollhättan
gårdsmejeriet i Upphärad utanför Trollhättan producerar ekomjölk och levererar 
direkt till våra butiker i Trollhättan med omnejd sedan december 2015. Kundernas 
intresse för närproducerad mjölk ökar. Det ligger i tiden och kan vara starten på 
en ny trend.  

NÄR-

 

PRODUCERAT
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Vi välkomnar Coop Västs 
500 000:e medlem: 

Caroline Kangas från alingsås

I början av oktober 2015 kunde vi fira att Coop Väst 
fått sin 500 000:e medlem. Caroline Kangas fick blommor
i den nya Coop-butiken i alingsås. Den här butiken har 
sedan starten i oktober 2014 och fram till årsskiftet 15/16 
rekryterat hela 2 798 nya medlemmar.

Var tredje Västra Götalänning är medlem i Coop Väst.
Medlemsutvecklingen i Coop Väst har varit mycket positiv under 2015 
- antalet nya medlemmar ökade med 14 266 personer. Vid årsskiftet 
2015/16 hade Coop Väst 501 963 medlemmar. 
Det motsvarar nästan en tredjedel av invånarna i Västra 
Götalandsregionen som totalt är drygt 1,6 miljoner. 

Många mervärden för medlemmarna

• Medlemmarna får personliga varuerbjudanden i butikerna varje vecka.

• Våra samarbetspartner ger en mängd olika förmånliga erbjudanden och rabatter på allt från   
 hotell och resor, till el och kläder.

• Medlemmarna äger Coop Väst tillsammans och kan påverka butikerna, sortimentet och mycket   
 annat via Coop Medlemspanel och genom alla de ägarombud som bildar en tydlig länk 
 mellan medlemmar och butik.

• Vinsten stannar kvar i företaget. 2015 återinvesterades 48 miljoner kronor i Coop Västs butiker.   
 Det betyder att medlemmarna får fler och bättre butiker att handla i.

• Elva nummer av tidningen Coop Mer Smak skickas ut gratis till aktiva medlemmar varje år.

• Coop har ett stort sortiment av ekologiska produkter och rättvisemärkta produkter (Fair Trade).   
 Coop Änglamark är ett av de mest kända varumärkena inom ekologiska varor i Sverige.

• Coop Väst satsar sedan flera år tillbaka på regionalt producerade matvaror. Medlemmarna kan   
 välja lokalproducerad mat från ett 90-tal leverantörer. Vi bidrar till att det blir fler 
 arbetstillfällen, kortare transporter, ett öppet landskap och ett levande lantbruk i vår region.

MeDleMSnyTTa 2015

500 000:e
 medlem

Coops medlemsprogram innebär att medlemmarna får 
en poäng per betald krona. Väljer man att skaffa ett Coop 
MedMera betalkort så ger det dubbla poäng vid varje inköp. 
Med insamlade poäng kan man gå in i poängshoppen och 
byta poäng mot varor eller ta ut checkar på ett visst belopp 
eller en procentsats av köpet. Coops medlemsprogram är, 
enligt ett oberoende undersökningsföretag, det bonus-
program i branschen som ger mest pengar tillbaka.
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Coop Väst Ekonomisk förening

Org nr 758500-1006

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Coop Väst Ekonomisk förening med dotterbolag bedriver detaljhandel med dagligvaror  i Västra
Götaland. Verksamheten drivs i koncepten Coop, Coop Nära, Coop Konsum, Coop Extra samt
Coop Forum. Visionen är att vara "Den goda kraften i svensk dagligvaruhandel" med målet att
skapa mervärde för medlemmarna.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncernen 2015
Nettoomsättning 5 211
Rörelsemarginal % 2,9
Balansomslutning 2 479
Avkastning på sysselsatt
kapital % 10,5
Avkastning på eget kapital % 12,4
Soliditet % 62,9
Definitioner: se not

Moderföretaget 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 1 734 1 656 1 618 1 652
Rörelsemarginal % 1,2 2,1 1,2 2,3
Balansomslutning 1 712 1 315 1 223 1 160
Avkastning på sysselsatt
kapital % 13,3 8,0 7,9 11,3
Avkastning på eget kapital % 16,5 7,2 7,8 11,0
Soliditet % 84,3 83,7 83,5 81,4
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 1 januari 2015 förvärvades aktierna i Coop Göteborg Skaraborg AB av Coop Butiker & 
Stormarknader AB. Förvärvet innebar en geografisk utökning till Göteborg och Skaraborgs- 
området och ytterligare 36 butiker.
Under året genomfördes en fusion via absorption med Coop Medlem Väst ek. förening, 
org.nr 757201-1414, vars medlemmar fanns i det förvärvade bolagets område. Det innebär att 
Coop Väst Ekonomisk förening efter fusionen har 501 963 medlemmar. Fusionen slutfördes 
den 7 september 2015. För Coop Medlem Västs medlemmar innebär fusionen att även dessa ges
möjlighet att att påverka och ta ansvar för butiksdriften. Dessutom blir föreningen med drygt 500 000
medlemmar en av de största konsumentföreningarna i landet.

Under året har två fastighetsbolag sålts, Överby Handel Fastighets AB och Torp Handel
Fastighets AB. Innan aktieöverlåtelsen hade fastigheterna i Torp och Överby överlåtits till dessa
bolag. I samband med med fastighetsöverlåtelserna tecknades långsiktiga hyresavtal för båda
butikerna.

Efter en omfattande renovering av Coop Kungshamn och Coop Lysekil, invigdes butikerna i juni
respektive december månad. Enheterna har erhållit en välbehövlig uppfräschning både gällande
inredning, kylutrustning och skyltprogram. Båda butikerna har mottagits mycket väl av våra med-
lemmar.

Lokal mat, som under flera år medfört fler regionala produkter i sortimentet, fler jobb, kortare
transporter och även bidragit till ett öppet landskap och levande lantbruk, utvecklades
ytterligare med ett flertal produkter.

Fyra föreningar i området fick under året ta emot stipendier från vår satsning på Mat från regionen.
Fokus för dessa föreningars verksamhet ska vara en inriktning på barn och ungdom.

Viktiga förhållanden 

 

FÖrValTnIngSBerÄTTelSe
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Genom försäljningen av de båda fastighetsbolagen bedrivs nu större delen av verksamheten
i förhyrda lokaler.

Förväntad framtida utveckling och händelser efter räkenskapsårets utgång
Coop Väst Ekonomisk förening inleder 2016 med ett gott utgångsläge och arbetar med den
strategiplan som under flera år säkerställt lönsam tillväxt. För att klara en långsiktig utveckling
är det styrelsens uppfattning att fortsatt fokus på effektivisering av butiksdriften och en fortsatt hög
investeringstakt är nödvändig. Detta kräver i sin tur lönsam butiksdrift och att medel konsolideras i
verksamheten. Det är styrelsens målsättning att med konkurrenskraftiga priser och övriga medlems-
förmåner skapa tydliga mervärden för medlemmarna. Kontinuerliga diskussioner förs med hyresvärdar
för att förstärka konkurrenskraften i befintliga lägen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Hög etableringstakt inom detaljhandeln med fortsatt utbyggnad av köppcentra i regionen ställer
höga krav på föreningens förmåga att effektivisera, investera, nyetablera och höja nivån på med-
arbetarnas kompetens och på kunderbjudandet. Det finns flera orosmoln när det gäller den svenska
ekonomins utveckling under 2016. Den norska kronan som har betydelse för våra gränsnära butiker
har försvagats och den politiska osäkerheten, både i Sverige och i världen, är negativa faktorer.
Vår bedömning är dock att marknadsförutsättningarna för dagligvaruhandeln förblir stabila med
fortsatt hög konkurrens och med en matinflation på 1-2 %.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att föreningens vinst enligt balansräkningen
exklusive dispositionsfond, 201 766 tkr, disponeras enligt följande:

Avsättning till reservfond 9 916
Balanseras i ny räkning 191 850

Summa 201 766

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Coop Väst Ekonomisk förening efter fusionen har 501 963 medlemmar. Fusionen slutfördes 
den 7 september 2015. För Coop Medlem Västs medlemmar innebär fusionen att även dessa ges
möjlighet att att påverka och ta ansvar för butiksdriften. Dessutom blir föreningen med drygt 500 000
medlemmar en av de största konsumentföreningarna i landet.

Under året har två fastighetsbolag sålts, Överby Handel Fastighets AB och Torp Handel
Fastighets AB. Innan aktieöverlåtelsen hade fastigheterna i Torp och Överby överlåtits till dessa
bolag. I samband med med fastighetsöverlåtelserna tecknades långsiktiga hyresavtal för båda
butikerna.

Efter en omfattande renovering av Coop Kungshamn och Coop Lysekil, invigdes butikerna i juni
respektive december månad. Enheterna har erhållit en välbehövlig uppfräschning både gällande
inredning, kylutrustning och skyltprogram. Båda butikerna har mottagits mycket väl av våra med-
lemmar.

Lokal mat, som under flera år medfört fler regionala produkter i sortimentet, fler jobb, kortare
transporter och även bidragit till ett öppet landskap och levande lantbruk, utvecklades
ytterligare med ett flertal produkter.

Fyra föreningar i området fick under året ta emot stipendier från vår satsning på Mat från regionen.
Fokus för dessa föreningars verksamhet ska vara en inriktning på barn och ungdom.

Viktiga förhållanden 
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2015

Nettoomsättning 2 5 211 447
Kostnad för sålda varor -3 859 177
Bruttoresultat 1 352 270
Försäljningskostnader -1 266 828
Administrationskostnader 3 -85 431
Vinst vid försäljning av fastighet 118 037
Övriga rörelseintäkter 2 32 205
Rörelseresultat 4,5,6 150 253

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar intresseföretag 7 51 145
Resultat från övriga finansiella tillgångar 750
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1 321
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -5 252
Resultat efter finansiella poster 198 217

Resultat före skatt 198 217

Skatt på årets resultat 11 -6 406
Förändring av uppskjuten skatt 11 2 122
Årets resultat 193 933
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 193 933
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Spelrättigheter 12 32
Goodwill 13 78 288

78 320
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 258 733
Nedlagda utgifter på annans fastighet 15 10 466
Inventarier, verktyg och installationer 16 278 185
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 17 71

547 455
Finansiella anläggningstillgångar
Insatser KF 20 181 396
Andelar i intresseföretag 21 163 660
Andra aktier och andelar 22 85 333
Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 55 112
Uppskjuten skattefordran 25 1 715

487 216
Summa anläggningstillgångar 1 112 991

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 269 614

269 614
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 362
Fordringar hos intresseföretag 23 10 000
Aktuell skattefordran 4 040
Likvida medel hos KF 33 315 339
Övriga fordringar 6 442
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 96 266

441 449

Kortfristiga placeringar 32 200 000

Kassa och bank
Kassa och bank 33 455 225

455 225
Summa omsättningstillgångar 1 366 288

SUMMA TILLGÅNGAR 2 479 279
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Medlemsinsatser 63 312
Reserver 307 910
Balanserat resultat inkl årets resultat 1 187 669
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 558 891

Summa eget kapital 1 558 891

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 19 694
Övriga avsättningar 29 35 607

55 301
Långfristiga skulder
Medlemsinlåning 49 342
Reverslån 30 87 841

137 183
Kortfristiga skulder
Reverslån 30 193 343
Leverantörsskulder 322 919
Övriga skulder 49 123
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 162 519

727 904
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 479 279
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen
Belopp i tkr 2015-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 500

500

Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden, PRI 1 604

1 604

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2015-12-31
Medlems-

insatser
Övrigt tillskjutet 

kapital
Reserver Fritt eget kapital Minoritet Summa eget 

kapital

Ingående balans 19 266 – 85 072 928 496 – 1 032 834
Koncern förstagångseff. -33 -33
Intresseföretag * 119 482 119 482
Balanserat res. –
Förändring av 
medlemsinsatser 211 – – – 211
Fusion 43 835 31 419 68 868 144 122
EK i obesk. reserver 68 342 – 68 342
Vinstdisposition 3 595 -3 595 – –
Justerad IB 63 312 – 307 910 993 736 – 1 364 958
Årets resultat 193 933 – 193 933

Vid årets utgång 63 312 – 307 910 1 187 669 – 1 558 891

* Avser kapitalandelsfond intresseföretag, beräknad utifrån förhållandet när intresseföretagen redovisas 
första gången.
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Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 198 217
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 34 335

198 552
Betald inkomstskatt -8 848
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 189 704

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 6 564
Förändring av rörelsefordringar -64 691
Förändring av leverantörsskulder 208 700
Förändring av rörelseskulder 120 761
Kassaflöde från den löpande verksamheten 461 038

Investeringsverksamheten
Lämnat kapitaltillskott -10 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -49 102
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 7 680
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -400
Förvärv av kortfristiga placering -200 000
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 34 8 574
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 34 225 679
Förvärv av finansiella tillgångar -49 531
Likvida medel från fusion 17 927
Kassaflöde från investeringsverksamheten -49 173

Finansieringsverksamheten
Förändring i medlemsinsatser 211
Förändring i medlemsinlåning -891
Amortering av lån -142 764
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -143 444

Årets kassaflöde 268 421
Likvida medel vid årets början, moderföretag 502 144
Likvida medel vid årets slut 33 770 565
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015 2014

Nettoomsättning 2 1 734 418 1 655 577
Kostnad för sålda varor -1 280 127 -1 216 521
Bruttoresultat 454 291 439 056
Försäljningskostnader -383 721 -347 692
Administrationskostnader 3 -67 512 -75 155
Reavinst vid försäljning av fastighet 6 479 45
Övriga rörelseintäkter 2 22 761 18 459
Reaförlust vid försäljning av fastighet -10 738 –
Rörelseresultat 4,5,6 21 560 34 713

Resultat från finansiella poster
Vinst vid försäljning av aktier i dotterföretag 122 296 –
Resultat från andelar i intresseföretag 7 55 000 50 326
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 750 –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1 288 4 637
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -47 -352
Resultat efter finansiella poster 200 847 89 324

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 10 1 347 -10 733
Resultat före skatt 202 194 78 591

Skatt på årets resultat 11 -6 406 -6 455
Förändring av uppskjuten skatt 11 2 539 -231
Årets resultat 198 327 71 905

  

reSUlTaTrÄKnIng MODerFÖreTageT



20

10 (36)
Coop Väst Ekonomisk förening

Org nr 758500-1006

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 13 353 –

353 –
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 222 625 346 286
Nedlagda utgifter på annans fastighet 15 3 466 3 699
Inventarier, verktyg och installationer 16 125 038 138 528
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 17 – 794

351 129 489 307
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 21 187 9 137
Insatser KF 20 181 396 58 496
Andelar i intresseföretag 21 49 907 39 907
Aktier och andelar 22 85 333 40 133
Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 55 112 5 391
Uppskjuten skattefordran 25 1 715 –

394 650 153 064
Summa anläggningstillgångar 746 132 642 371

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager 87 435 88 723

87 435 88 723
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 299 4 085
Fordringar hos dotterföretag 19 47 588 28 794
Fordringar hos intresseföretag 23 10 000 20 000
Aktuell skattefordran 4 435 4 514
Likvida medel hos KF 33 144 451 228 340
Övriga fordringar 2 626 1 585
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 22 427 18 043

239 826 305 361

Kortfristiga placeringar 32 200 000 –

Kassa och bank
Kassa och bank 33 438 493 272 229

438 493 272 229
Summa omsättningstillgångar 965 754 666 313

SUMMA TILLGÅNGAR 1 711 886 1 308 684
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 63 312 19 266
Reservfond 120 086 85 072

183 398 104 338
Fritt eget kapital
Dispositionsfond 990 330 856 591
Balanserat resultat 3 439 –
Årets resultat 198 327 71 905

1 192 096 928 496
1 375 494 1 032 834

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 27 45 015 41 026
Periodiseringsfonder 28 41 257 46 593

86 272 87 619
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 25 825
Avsättning medlemsprogram 29 12 205 5 503

12 205 6 328
Långfristiga skulder
Medlemsinlåning 49 342 9 267

49 342 9 267
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 103 465 100 130
Övriga skulder 28 487 25 835
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 56 621 46 671

188 573 172 636
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 711 886 1 308 684
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget
Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter
Övriga ställda panter och säkerheter
Företagsinteckningar 500 500

500 500

Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden, PRI 1 604 1 531
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 477 538 –

479 142 1 531

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2014-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Medlems-

insatser
Uppskriv-
ningsfond

Reservfond Disposi-
tionsfond

Fond för verkligt 
värde

Bal.res. 
Inkl. årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 19 394 81 469 860 194 – 961 057
Förändring av
medlemsinsatser -128 – – – -128
Vinstdisposition 3 603 -3 603
Årets resultat 71 905 71 905

Vid årets utgång 19 266 – 85 072 856 591 – 71 905 1 032 834

2015-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Medlems-

insatser
Uppskriv-
ningsfond

Reservfond Disposi-
tionsfond

Fond för verkligt 
värde

Bal.res. 
Inkl. årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 19 266 – 85 072 856 591 71 905 1 032 834
Balanserat res
Förändring av
medlemsinsatser 211 – – 211
Fusion 43 835 31 419 65 429 3 439 144 122
Vinstdisposition – 3 595 68 310 -71 905 –
Årets resultat 198 327 198 327

Vid årets utgång 63 312 – 120 086 990 330 – 201 766 1 375 494
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2015 2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 200 846 89 324
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 34 -69 401 46 801

131 445 136 125
Betald inkomstskatt -6 519 -5 269
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 124 926 130 856

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 1 288 892
Förändring av rörelsefordringar -13 478 -21 883
Förändring av leverantörsskulder -330 -3 969
Förändring av rörelseskulder 17 027 13 796
Kassaflöde från den löpande verksamheten 129 433 119 692

Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott -22 100 –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25 632 -50 213
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 110 963 170
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -400 –
Förvärv av kortfristiga placeringar 32 -200 000 –
Förvärv av finansiella tillgångar -49 531 -3 746
Avyttring av finansiella tillgångar 122 396 –
Likvida medel från fusion 17 927 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 377 -53 789

Finansieringsverksamheten
Förändring i medlemsinsatser 211 -128
Förändring i medlemsinlåning -891 -525
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -680 -653

Årets kassaflöde 82 376 65 250
Likvida medel vid årets början 500 569 435 319
Likvida medel vid årets slut 33 582 945 500 569
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Efter förvärv av samtliga aktier i Coop Göteborg Skaraborg AB finns numera ett koncernförhållande
och koncernredovisning har därmed upprättats. Det innebär att även Grensemat AB's resultatan-
delar ingår i koncernredovisningen.
Redovisningsprinciperna är för övrigt oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. 

Förvärvade immateriella tillgångar
Goodwill 10 år
Vid bedömning av avskrivningstiden på 10 år har hänsyn tagits till bolagets framtida intjäningsmöjligheter
i de attraktiva handelsplatser som ingick i förvärvet och den expansiva utvecklingen i Göteborgsområdet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna (byggnader) har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnader Enligt K3
Nedlagda utgifter på annans fastighet  15 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-7 år
Markanläggning  20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Nyttjandeperiod
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Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
 - Stomme 35-50 år
 - Fasad 20-30 år
 - Fönster 10-25 år
 - Tak 20-30 år
 - VS 25-30 år
 - Elinstallationer 25-40 år
 - Invändig yta 15 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden. 

Varulager
Varulagret värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 3 procents inkurans.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
  
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Räntebärande finansiella anläggningstillgångar redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-
metoden. 
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Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkrings-
instrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för
riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den
period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för
riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när
säkringen ingås. 

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran 
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärde-
beräknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.  

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag. 

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast
  kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
  företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.
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Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över-
respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. 

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings-
principerna i koncernredovisningen.

Not 2 Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter
2015 2014

Nettoomsättning per intäktsslag

Koncernen
Varuförsäljning 5 174 696
Provision 36 751

5 211 447

Moderföretaget
Varuförsäljning 1 722 964 1 645 568
Provision 11 454 10 009

1 734 418 1 655 577
Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Hyresintäkter 14 933
Intäker returpack 7 430
Övrigt 9 842

32 205
Moderföretaget
Hyresintäkter 14 933 10 260
Övrigt 7 828 8 199

22 761 18 459

Mediabidrag som tidigare redovisats som övrig rörelseintäkt reducerar numera reklamkostnader.
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2015 2014
Koncern
KPMG
Revisionsuppdrag 615
Andra uppdrag 94

Moderföretag
KPMG
Revisionsuppdrag 190 227
Andra uppdrag 94 51

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Medelantalet anställda varav varav
2015 män 2014 män

Moderföretaget
Sverige 624 21% 584 20%
Totalt i moderföretaget 624 21% 584 20%

Dotterföretag
Sverige 769 31% – 0%
Totalt i dotterföretag 769 31% – 0%

Koncernen totalt 1 393 26% 584 20%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2015-12-31 2014-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen 60% 50%

Övriga ledande befattningshavare 12% 12%

Koncernen totalt
Styrelsen 54%
Övriga ledande befattningshavare 0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2015 2014
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 200 780 78 908 190 351 77 303
(varav pensionskostnad) 1) (11 770) 1) (8 995)

Dotterföretag 300 446 101 385
(varav pensionskostnad) (13 843)

Koncernen totalt 501 226 180 293
(varav pensionskostnad) 2) (25 613)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 397 tkr (f.å. 164 tkr) företagets VD och styrelse.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 3 332 tkr(f.å. 2 681 tkr).
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2) Av koncernens pensionskostnader avser 397 tkr (f.å. 164 tkr) företagets VD och styrelse.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 3 332 tkr (f.å. 2 681 tkr).

Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring.
Föreningens tillgodohavande i stiftelsen den 31 december 2015 översteg pensionsskulden med
3 640 tkr (5 540 tkr). Föreningens pensionsåtagande utgår från förmånsbestämda och  premie-
bestämda pensioner. Åtagande är tryggade och regleras genom löpande premier som belastar
årets resultat.

Avgångsvederlag
För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från föreningens
sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2015 2014
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 4 830 195 950 2 630 187 721
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Dotterföretag – 300 446 – –
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 4 830 496 396 2 630 187 721
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2015 2014

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Goodwill 8 747
Byggnader och mark 12 781
Nedlagda kostnader på annans fastighet 733
Inventarier, verktyg och installationer 90 341

112 602
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Försäljningskostnader 85 169
Administrationskostnader 27 433

112 602
Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Goodwill 47 –
Byggnader och mark 12 433 14 427
Markanläggning 348 603
Nedlagda kostnader på annans fastighet 233 233
Butiksinventarier 29 183 26 493
Byggnadsinventarier 3 934 4 598
5-årsinventarier 2 460 490

48 638 46 844
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Försäljningskostnader 30 405 26 698
Administrationskostnader 18 233 20 146

48 638 46 844
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Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 169 694
Mellan ett och fem år 532 333
Senare än fem år 301 911

1 003 938

2015
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 183 147

Leasingavgifter avser lokalhyra samt kassautrustning.

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31 2014-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 24 372 24 538
Mellan ett och fem år 116 061 103 489
Senare än fem år 213 500 272 260

353 933 400 287

2015 2014
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 25 111 6 981

Leasingavgifter avser lokalhyra samt kassautrustning.

Leasingavtal där företaget är leasegivare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 5 560
Mellan ett och fem år 13 096
Senare än fem år 115

18 771

2015
Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat 14 933

Leasingintäkter avser lokalhyra.

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2015-12-31 2014-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 5 560 4 808
Mellan ett och fem år 13 096 3 853
Senare än fem år 115 6

18 771 8 667

2015
Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat 14 933 10 260

Leasingintäkter avser lokalhyra. Dessutom finns ett 10-tal bostadslägenheter i moderbolaget.
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Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag
2015 2014

Koncernen
Resultat från intresseföretag, Grensemat AB 59 004
Resultat från intresseföretag, Melleruds Handel -7 859

51 145
Moderföretaget
Utdelning, Grensemat AB 55 000 50 326

55 000 50 326

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2015 2014

Koncernen
Ränteintäkter, övriga 1 321

1 321
Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga 1 288 4 637

1 288 4 637
varav koncerninterna –

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2015 2014

Koncernen
Räntekostnader, reverslån -5 205
Övriga -47

-5 252
Moderföretaget
Räntekostnader, övriga -47 -352

-47 -352
varav koncerninterna –

Not 10 Bokslutsdispositioner, övriga
2015 2014

Moderföretaget
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning 
-  Inventarier, verktyg och installationer -3 989 -10 205
Periodiseringsfond, årets förändring 5 172 -528

1 347 -10 733
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Not 11 Skatt
2015

Koncernen
Uppskjuten skatt 2 122

2 122

2015 2014
Moderföretaget
Uppskjuten skatt 2 539 -231

2 539 -231

Avstämning av effektiv skatt
2015

Koncernen Procent Belopp

Resultat före skatt 198 217

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0% -43 608

Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,1% -106

Ej skattepliktiga intäkter -13,6% 26 905

Resultat från intresseföretag -5,5% 10 840

Resultat från dotterföretag -0,3% 682

Skatt hänförlig till förändring periodiseringsfond 0,1% -296

Schablonränta på periodiseringsfond 0,0% -67

Fusion Coop Medlem Väst 0,4% -756

Redovisad effektiv skatt 3,2% -6 406

2015 2014
Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 202 194 78 591

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0% -44 483 22,0% -17 290

Ej avdragsgilla kostnader 0,1% -106 0,1% -85

Vinst vid försäljning av aktier i dotterföretag -13,3% 26 905 -14,1% 11 072

Ej skattepliktig utdelning -6,0% 12 100 0,0%

Schablonränta på periodiseringsfond 0,0% -67 0,2% -152

Fusion Coop Medlem Väst 0,4% -755 0,0% –

Redovisad effektiv skatt 3,2% -6 406 8,2% -6 455

Not 12 Spelrättigheter
2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 75
Vid årets slut 75

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning -43
Vid årets slut -43

Redovisat värde vid årets slut 32
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Not 13 Goodwill
2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början –
Rörelseförvärv 87 035
Vid årets slut 87 035

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning -8 747
Vid årets slut -8 747

Redovisat värde vid årets slut 78 288

2015-12-31 2014-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Rörelseförvärv 400 –
Vid årets slut 400 –

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning -47 –
Vid årets slut -47 –
Redovisat värde vid årets slut 353 –

Not 14 Byggnader och mark
2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 543 453
Koncern, förstagångseffekt 36 108
Avyttringar och utrangeringar -211 268
Vid årets slut 368 293

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -197 167
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 100 388
Årets avskrivning -12 781
Vid årets slut -109 560

Redovisat värde vid årets slut 258 733

2015-12-31 2014-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 543 453 541 633
Nyanskaffningar – 1 820
Avyttringar och utrangeringar -211 268 –
Vid årets slut 332 185 543 453

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -197 167 -182 137
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 100 388 –
Årets avskrivning -12 781 -15 030
Vid årets slut -109 560 -197 167

Redovisat värde vid årets slut 222 625 346 286
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Varav mark 2015-12-31 2014-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden 22 436
Koncern, engångseffekt 36 108
Redovisat värde vid årets slut 58 544

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden 22 436 27 834
Redovisat värde vid årets slut 22 436 27 834

Not 15 Nedlagda utgifter på annans fastighet
2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 669
Rörelseförvärv 7 500
Vid årets slut 12 169

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -970
Årets avskrivning -733
Vid årets slut -1 703

Redovisat värde vid årets slut 10 466

2015-12-31 2014-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 669 4 669
Vid årets slut 4 669 4 669

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -970 -736
Årets avskrivning -233 -234
Vid årets slut -1 203 -970

Redovisat värde vid årets slut 3 466 3 699

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 463 528
Rörelseförvärv 183 714
Nyanskaffningar 48 249
Avyttringar och utrangeringar -6 976
Vid årets slut 688 515

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -325 000
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 5 009
Årets avskrivning -90 339
Vid årets slut -410 330

Redovisat värde vid årets slut 278 185
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2015-12-31 2014-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 463 528 411 459
Nyanskaffningar 24 051 53 556
Avyttringar och utrangeringar -6 976 -1 487
Vid årets slut 480 603 463 528

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -325 000 -294 906
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 5 009 1 487
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -35 574 -31 581
Vid årets slut -355 565 -325 000

Redovisat värde vid årets slut 125 038 138 528

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Vid årets början 794
Rörelseförvärv 798
Investeringar -1 521
Redovisat värde vid årets slut 71

Moderföretaget
Vid årets början 794 6 083
Omklassificeringar – -5 213
Investeringar -794 -76
Redovisat värde vid årets slut – 794

Not 18 Andelar i koncernföretag
2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 9 137 8 950
Aktieägartillskott 12 150 187
Avyttring -100 –
Vid årets slut 21 187 9 137

Redovisat värde vid årets slut 21 187 9 137

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2015-12-31 2014-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Coop Göteborg Skaraborg AB, 556981-3172, Uddevalla 50 000 100,0 12 050 –
Pare Kronhjorten AB, 556845-6551, Uddevalla 500 100,0 9 087 8 987
Torp Handel Fastighets AB, 556972-5335, Uddevalla 0 – 50
Överby Trollhättan Fastighets AB, 556971-6540, Uddevalla 0 – 50
Dalskogen Fastighets AB i Lysekil, 556972-6788, Uddevalla 50 000 100,0 50 50

21 187 9 137

Rörelseförvärv under räkenskapsåret
Per 1/1 2015 förvärvades Coop Göteborg Skaraborg AB, org.nr 556981-3172.  Bolaget bedriver 
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dagligvaruhandel under varumärket Coop i Göteborg och Skaraborgsområdet.

Not 19 Fordringar hos koncernföretag
2015-12-31 2014-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 28 794 27 059
Tillkommande fordringar 18 794 1 735
Vid årets slut 47 588 28 794

Redovisat värde vid årets slut 47 588 28 794

Not 20 Insatser KF
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 58 496
Årets ökning genom fusion 122 900
Vid årets slut 181 396

Redovisat värde vid årets slut 181 396

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 58 496 58 496
Årets ökning genom fusion 122 900 –
Vid årets slut 181 396 58 496

Redovisat värde vid årets slut 181 396 58 496

Not 21 Andelar i intresseföretag
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början –
Förstagångseffekt i koncern 112 515
Årets andel i intresseföretags resultat 51 145
Vid årets slut 163 660

Redovisat värde vid årets slut 163 660

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 39 907 39 907
Aktieägartillskott 10 000 –
Vid årets slut 49 907 39 907

Redovisat värde vid årets slut 49 907 39 907

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Andelar Kapital-
Intresseföretag Justerat EK / antal andelens värde Redov värde
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget

Direkt ägda
Grensemat AB 325 891 / 116 160 36 000
556353-3453, Strömstad 50,0 162 946 36 000

2015-12-31
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Melleruds Handel AB 1 428 / -17 618 5 000
556910-6874, Mellerud 50,0 714 13 907

163 660 49 907

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Andelar Kapital-
Intresseföretag Justerat EK / antal andelens värde Redov värde
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget

Direkt ägda
Grensemat AB – 36 000
556353-3453, Strömstad 50,0 – 36 000

Melleruds Handel AB – 5 000
556910-6874, Mellerud 50,0 – 3 907

– 39 907

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt
antal aktier.

Not 22 Aktier och andelar
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Aktier Coop Sverige AB 85 200
Aktier Nya Grytingen AB 118
Aktier DDF AB 15

85 333

Moderföretaget
Aktier Coop Sverige AB 85 200 40 000
Aktier Nya Grytingen AB 118 118
Aktier DDF AB 15 15

85 333 40 133

Not 23 Fordringar hos intresseföretag
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 20 000
Omklassificering till aktieägartillskott -10 000
Vid årets slut 10 000

Redovisat värde vid årets slut 10 000

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 20 000
Tillkommande fordringar – 20 000
Omklassificering till aktieägartillskott -10 000 –
Vid årets slut 10 000 20 000

Redovisat värde vid årets slut 10 000 20 000

Under 2015 har 10 000 tkr omvandlats från lån till aktieägartillskott i Melleruds Handel AB.

2014-12-31
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Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 391
Tillkommande tillgångar 49 444
Tillkommande tillgångar via fusion 277
Vid årets slut 55 112

Redovisat värde vid årets slut 55 112

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 391 5 703
Tillkommande tillgångar 49 444 –
Tillkommande tillgångar via fusion 277 –
Årets omräkningsdifferenser – -312
Vid årets slut 55 112 5 391

Redovisat värde vid årets slut 55 112 5 391

Not 25 Uppskjuten skatt

Redovisat Skattemässigt Temporär
Koncernen värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader 197 044 204 749 7 705
Markanläggningar 3 146 3 234 88

200 190 207 983 7 793

Uppskjuten Uppskjuten
Koncernen skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 1 695 – 1 695
Markanläggningar 20 – 20
Uppskjuten skattefordran/skuld 1 715 – 1 715

Redovisat Skattemässigt Temporär
Moderföretaget värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader 197 044 204 749 7 705
Markanläggningar 3 146 3 234 88

200 190 207 983 7 793

Uppskjuten Uppskjuten
Moderföretaget skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 1 695 – 1 695
Markanläggningar 20 – 20
Uppskjuten skattefordran/skuld 1 715 – 1 715

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31
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Redovisat Skattemässigt Temporär
Moderföretaget värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Byggnader 313 255 310 725 2 530
Markanläggningar 5 197 4 416 781

318 452 315 141 3 311

Uppskjuten Uppskjuten
Moderföretaget skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader – 556 -556
Markanläggningar – 172 -172
Uppskjuten skatt K3 – 97 -97
Uppskjuten skattefordran/skuld – 825 -825

Not 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Koncern
Lokalhyror 57 399
Upplupna intäktsräntor 2 209
Upplupna varurabatter 29 823
Övriga poster 6 835

96 266

Moderföretag
Lokalhyror 4 619 –
Upplupna intäktsräntor 2 209 –
Upplupna varurabatter 8 764 9 253
Övriga poster 6 835 8 790

22 427 18 043

Not 27 Ackumulerade överavskrivningar
2015-12-31 2014-12-31

Moderföretag
Inventarier, verktyg och installationer 45 015 41 026

45 015 41 026
45 015 41 026

Not 28 Periodiseringsfonder
2015-12-31 2014-12-31

Moderföretag
Avsatt räkenskapsår 2009 – 15 043
Avsatt räkenskapsår 2012 13 786 13 786
Avsatt räkenskapsår 2013 7 984 7 984
Avsatt räkenskapsår 2014 9 780 9 780
Avsatt räkenskapsår 2015 9 707 –

41 257 46 593

2014-12-31

2014-12-31
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Not 29 Avsättning medlemsprogram
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Medlemsprogram 35 607

35 607

Moderföretaget
Medlemsprogram 12 205 5 502

12 205 5 503

Koncernen
Medlemsprogram 2015-12-31 2014-12-31
Redovisat värde vid årets början 5 502
Rörelseförvärv 9 598
Avsättningar som gjorts under året1 30 333
Belopp som tagits i anspråk under året -9 826
Redovisat värde vid årets slut 35 607

Moderföretaget
Medlemsprogram 2015-12-31 2014-12-31
Redovisat värde vid årets början 5 502 –

Avsättningar som gjorts under året1 9 122 5 732
Belopp som tagits i anspråk under året -2 419 -230
Redovisat värde vid årets slut 12 205 5 502
1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Medlemsprogrammet avser intjäning av poäng på varor inhandlade i Coops butiker.

Not 30 Reverslån
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Förfaller inom ett år 193 343
Senare än ett år men inom 5 år 87 841
Senare än fem år –

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Upplupna löner och semesterlöner 88 265
Upplupna sociala avgifter och pensionskostnader 46 998
Upplupna lokalhyror 3 589
Upplupna kostnader franchise 7 981
Förutbetalda hyresintäkter 6
Övriga poster 15 680

162 519
Moderföretaget
Upplupna löner och semesterlöner 24 314 22 660
Upplupna sociala avgifter och pensionskostnader 20 812 18 413
Upplupna lokalhyror 3 589 -1 759
Förutbetalda hyresintäkter 6 2 019
Övriga poster 7 900 5 338

56 621 46 671

Fastighetsskatt, löneskatt samt medlemsprogram som föregående år redovisades som upplupna
kostnader redovisas nu som skatteskuld respektive avsättning.
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Not 32 Korfristiga placeringar
2015-12-31

Koncernen
Räntefond 200 000

200 000

Moderföretaget
Räntefond 200 000

200 000

Not 33 Likvida medel
2015-12-31

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 455 225
Likvida medel hos KF 315 339

770 564

2015-12-31 2014-12-31
Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 438 493 272 229
Likvida medel hos KF 144 451 228 340

582 944 500 569

Not 34 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2015
Koncernen
Avskrivningar 112 645
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -6 383
Rearesultat försäljning av fastighet -111 654
Resultatandelar i intresseföretag -49 271
Erhållen utdelning från intresseföretag 55 000
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -2

335

2015 2014
Moderföretaget
Avskrivningar 48 638 46 845
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 4 259 -44
Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag -122 296 –
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -2 –

-69 401 46 801

Kassaflödespåverkan enligt fusion
2015-12-31

Koncernen

Övertagna kortfristiga fordringar 1 352
Övertagna kortfristiga skulder -2 568
Övertagna likvida medel 17 927

16 711
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2015-12-31 2014-12-31
Moderföretaget

Övertagna kortfristiga fordringar 1 352
Övertagna kortfristiga skulder -2 568
Övertagna likvida medel 17 927

16 711

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
2015-12-31

Koncernen
Förvärvade tillgångar och skulder samt eget kapital
från tidigare innehav vid successiva förvärv
Immateriella anläggningstillgångar 86 710
Materiella anläggningstillgångar 192 012
Varulager 187 455
Likvida medel 8 574
Summa tillgångar 474 751

Förvärvat eget kapital i tidigare innehav
Räntebärande skulder 420 772
Rörelseskulder 53 979
Summa avsättningar och skulder 474 751

Köpeskilling 418 891
Avgår: Apportemission –

Annan egendom lämnad som likvid –
Säljarereverser -418 891

Utbetald köpeskilling –
Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten -8 574
Påverkan på likvida medel -8 574

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
2015-12-31

Koncernen
Avyttrade tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar 113 926
Summa tillgångar 113 926

Rörelseskulder 100
Summa innehav utan bestämmande inflytande, skulder och
avsättningar 100

Försäljningspris 225 679
Erhållen köpeskilling 225 679
Påverkan på likvida medel 225 679

Not 35 Koncernuppgifter

Inköp och försäljning inom koncernen

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 %
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 36 Fusion
Under året har Coop Medlem Väst ek. förening med organisationsnummer 757201-1414 
fusionerats med moderföretaget. 
Fusionsdagen var den 7 september 2015. I Coop Väst Ekonomisk förening ingår inte någon del av
Coop Medlem Väst ek. förenings resultat före fusionen, då inget ägarförhållande förelåg före 
fusionen.
Obeskattade reserver saknades. Således uppgick eget kapital per fusionsdagen till 144 122 tkr.
Resultat- och balansräkningsposterna per fusionsdagen framgår nedan.

Belopp per 2015-09-07

Nettoomsättning 6 783
Rörelseresultat 3 439

Anläggningstillgångar 168 377
Omsättningstillgångar 19 279
Skulder -43 534

144 122

Not 37 Medlemsutveckling 2015

Medlemsutvecklingen har varit enligt följande: 2015 2014
Antal medlemmar vid årets början 106 483 105 515
Antal tillkommande medlemmar 14 266 2 139
Antal tillkommande medlemmar via fusion 416 690
Antal avgånga medlemmar -5 189 -1 171

532 250 106 483

Avgår dödsbon -30 287 -5 097

Antal medlemmar vid årets slut 501 963 101 386

Uppsagda insatser vilka enligt FL 4 kap. 1§ utbetalas under
nästkommande år är: – –

Not 38 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Avkastning på
sysselsatt kapital: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital
Finansiella intäkter: Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
Sysselsatt kapital: Totala tillgångar - räntefria skulder
Räntefria skulder: Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.
Avkastning på
eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital

hänförligt till moderföretagets aktieägare
Soliditet: (Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Revisionsberättelse	  
Till	  föreningsstämman	  i	  Coop	  Väst	  Ekonomisk	  förening,	  org.	  nr	  758500-‐1006	  

Rapport	  om	  årsredovisningen	  och	  koncernredo-‐
visningen	  
Vi	   har	   utfört	   en	   revision	   av	   årsredovisningen	   och	   koncernredo-‐
visningen	   för	   Coop	   Väst	   Ekonomisk	   förening	   för	   år	   2015.	   Före-‐
ningens	   årsredovisning	   och	   koncernredovisning	   ingår	   i	   den	  
tryckta	  versionen	  av	  detta	  dokument	  på	  sidorna	  12	  -‐	  44.	  	  

Styrelsens	  och	  verkställande	  direktörens	  ansvar	  för	  årsredovisning-‐
en	  och	  koncernredovisningen	  

Det	   är	   styrelsen	   och	   verkställande	   direktören	   som	   har	   ansvaret	  
för	   att	   upprätta	   en	   årsredovisning	   och	   koncernredovisning	   som	  
ger	   en	   rättvisande	   bild	   enligt	   årsredovisningslagen	   och	   för	   den	  
interna	   kontroll	   som	   styrelsen	   och	   verkställande	   direktören	  
bedömer	   är	   nödvändig	   för	   att	   upprätta	   en	   årsredovisning	   och	  
koncernredovisning	   som	   inte	   innehåller	   väsentliga	   felaktigheter,	  
vare	  sig	  dessa	  beror	  på	  oegentligheter	  eller	  på	  fel.	  	  

Revisorns	  ansvar	  

Vårt	  ansvar	  är	  att	  uttala	  oss	  om	  årsredovisningen	  och	  koncernre-‐
dovisningen	  på	  grundval	  av	  vår	  revision.	  Vi	  har	  utfört	  revisionen	  
enligt	  International	  Standards	  on	  Auditing	  och	  god	  revisionssed	  i	  
Sverige.	   Dessa	   standarder	   kräver	   att	   vi	   följer	   yrkesetiska	   krav	  
samt	  planerar	  och	  utför	   revisionen	   för	  att	  uppnå	  rimlig	   säkerhet	  
att	   årsredovisningen	   och	   koncernredovisningen	   inte	   innehåller	  
väsentliga	  felaktigheter.	  	  

En	   revision	   innefattar	   att	   genom	   olika	   åtgärder	   inhämta	   revis-‐
ionsbevis	   om	   belopp	   och	   annan	   information	   i	   årsredovisningen	  
och	  koncernredovisningen.	  Revisorn	  väljer	  vilka	  åtgärder	  som	  ska	  
utföras,	   bland	   annat	   genom	   att	   bedöma	   riskerna	   för	   väsentliga	  
felaktigheter	   i	   årsredovisningen	   och	   koncernredovisningen,	   vare	  
sig	   dessa	   beror	   på	   oegentligheter	   eller	   på	   fel.	   Vid	   denna	   riskbe-‐
dömning	  beaktar	  revisorn	  de	  delar	  av	  den	  interna	  kontrollen	  som	  
är	   relevanta	   för	   hur	   föreningen	   upprättar	   årsredovisningen	   och	  
koncernredovisningen	   för	   att	   ge	   en	   rättvisande	   bild	   i	   syfte	   att	  
utforma	  granskningsåtgärder	  som	  är	  ändamålsenliga	  med	  hänsyn	  
till	   omständigheterna,	  men	   inte	   i	   syfte	   att	   göra	   ett	   uttalande	   om	  
effektiviteten	  i	  föreningens	  interna	  kontroll.	  En	  revision	  innefattar	  
också	   en	   utvärdering	   av	   ändamålsenligheten	   i	   de	   redovisnings-‐
principer	   som	   har	   använts	   och	   av	   rimligheten	   i	   styrelsens	   och	  
verkställande	  direktörens	  uppskattningar	  i	  redovisningen,	  liksom	  
en	  utvärdering	  av	  den	  övergripande	  presentationen	   i	  årsredovis-‐
ningen	  och	  koncernredovisningen.	  	  

Vi	   anser	   att	   de	   revisionsbevis	   vi	   har	   inhämtat	   är	   tillräckliga	   och	  
ändamålsenliga	  som	  grund	  för	  våra	  uttalanden.	  

Uttalanden	  

Enligt	  vår	  uppfattning	  har	  årsredovisningen	  och	  koncernredovis-‐
ningen	  upprättats	  i	  enlighet	  med	  årsredovisningslagen	  och	  ger	  en	  
i	  alla	  väsentliga	  avseenden	  rättvisande	  bild	  av	  moderföreningens	  
och	   koncernens	   finansiella	   ställning	   per	   den	   31	   december	   2015	  
och	   av	   dess	   finansiella	   resultat	   och	   kassaflöden	   för	   året	   enligt	  
årsredovisningslagen.	   Förvaltningsberättelsen	   är	   förenlig	   med	  
årsredovisningens	  och	  koncernredovisningens	  övriga	  delar.	  	  

Vi	   tillstyrker	  därför	  att	   föreningsstämman	   fastställer	   resultaträk-‐
ningen	  och	  balansräkningen	  för	  moderföreningen	  och	  för	  koncer-‐
nen.	  

Rapport	  om	  andra	  krav	  enligt	  lagar	  och	  andra	  
författningar	  
Utöver	  vår	  revision	  av	  årsredovisningen	  och	  koncernredovisning-‐
en	   har	   vi	   även	   utfört	   en	   revision	   av	   förslaget	   till	   dispositioner	  
beträffande	   föreningens	   vinst	   eller	   förlust	   samt	   styrelsens	   och	  
verkställande	   direktörens	   förvaltning	   för	   Coop	   Väst	   Ekonomisk	  
förening	  för	  år	  2015.	  

Styrelsens	  och	  verkställande	  direktörens	  ansvar	  

Det	   är	   styrelsen	   som	  har	   ansvaret	   för	   förslaget	   till	   dispositioner	  
beträffande	   föreningens	   vinst	   eller	   förlust,	   och	   det	   är	   styrelsen	  
och	   verkställande	  direktören	   som	  har	   ansvaret	   för	   förvaltningen	  
enligt	  lagen	  om	  ekonomiska	  föreningar.	  

Revisorns	  ansvar	  

Vårt	  ansvar	  är	  att	  med	  rimlig	  säkerhet	  uttala	  oss	  om	  förslaget	  till	  
dispositioner	   beträffande	   föreningens	   vinst	   eller	   förlust	   och	   om	  
förvaltningen	  på	  grundval	  av	  vår	  revision.	  Vi	  har	  utfört	  revisionen	  
enligt	  god	  revisionssed	  i	  Sverige.	  

Som	  underlag	  för	  vårt	  uttalande	  om	  styrelsens	  förslag	  till	  disposit-‐
ioner	   beträffande	   föreningens	   vinst	   eller	   förlust	   har	   vi	   granskat	  
om	  förslaget	  är	  förenligt	  med	  lagen	  om	  ekonomiska	  föreningar.	  

Som	   underlag	   för	   vårt	   uttalande	   om	   ansvarsfrihet	   har	   vi	   utöver	  
vår	   revision	   av	   årsredovisningen	   och	   koncernredovisningen	  
granskat	  väsentliga	  beslut,	  åtgärder	  och	  förhållanden	  i	  föreningen	  
för	   att	   kunna	   bedöma	   om	   någon	   styrelseledamot	   eller	   verkstäl-‐
lande	   direktören	   är	   ersättningsskyldig	   mot	   föreningen.	   Vi	   har	  
även	   granskat	   om	   någon	   styrelseledamot	   eller	   verkställande	  
direktören	  på	  annat	  sätt	  har	  handlat	  i	  strid	  med	  lagen	  om	  ekono-‐
miska	  föreningar,	  årsredovisningslagen	  eller	  föreningens	  stadgar.	  

Vi	   anser	   att	   de	   revisionsbevis	   vi	   har	   inhämtat	   är	   tillräckliga	   och	  
ändamålsenliga	  som	  grund	  för	  våra	  uttalanden.	  	  

Uttalanden	  

Vi	   tillstyrker	   att	   föreningsstämman	   disponerar	   vinsten	   enligt	  
förslaget	  i	  förvaltningsberättelsen	  och	  beviljar	  styrelsens	  ledamö-‐
ter	  och	  verkställande	  direktören	  ansvarsfrihet	  för	  räkenskapsåret.	  	  

Göteborg	  den	  2	  mars	  2016	  

KPMG	  AB	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
Göran	  Johansson	   	  
Auktoriserad	  revisor	   	  
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