
ÅrsredoVisning 2013



björn Johansson
f. 1945. ordförande i KBÄs 
styrelse sedan 2004. 
ledamot sedan 1984.

britt ahrin
f. 1950. styrelseledamot
sedan 2009.

mailis cavalli-björkman
f. 1953. styrelseledamot sedan 
2011.

rose-marie mabäcker
f. 1952. styrelseledamot 
sedan 2010.  
Personalrepresentant 
handelsanställdas förbund.

ronny Johansson
f. 1943. styrelseledamot 
sedan 2005.

Veronica Porath
f. 1974. styrelseledamot 
sedan 2012.  
Personalrepresentant 
handelsanställdas förbund.

Per-olov magnusson
f. 1964. styrelseledamot 
sedan 2012.  

stig nilsson
f. 1958. styrelseledamot 
sedan 2011. 

inneHåll
Styrelsens ledamöterÅret i korthet 1

Förvaltningsberättelse 2 

resultaträkning 3

Balansräkning 4 - 5

Kassaflödesanalys 6

noter och 
tilläggsupplysningar 7 - 10

Förslag till
vinstdisposition 11

revisionsberättelse 12

Femårsdiagram 13

Verksamhetsidé
att skapa ekonomisk nytta 

och samtidigt göra det 

möjligt för medlemmarna 

att i sin konsumtion bidra 

till en hållbar utveckling för 

människor och miljö.



1

VD om året som gick

Under 2013 har arbetet fortsatt med att lägga en stabil 
grund för framtiden. Året har präglats av stor aktivitet för 
att utveckla vårt butiksbestånd, med både större och min-
dre investeringar. En total ombyggnad av Coop Forum 
Torp´s restaurang och färskvaruavdelning genomfördes i 
början på året, som följdes av en total renovering av både 
fastighet och butik i Bengtsfors. Föreningens andra Coop 
Extra butik invigdes i Älvängen, en butik med stark färsk-
varuprofil. Alla våra om- och nybyggnationer har tagits 
emot mycket väl av våra medlemmar/ägare.

En av de mest omfattande program för utveckling och 
utbildning av medarbetare som genomförts i föreningen 
på många år, har varit ”Sanningens ögonblick”. ”Sanning-
ens ögonblick” bestod av fem moduler i vilka varje butik 
genomförde övningar och diskuterade utifrån ett centralt 
framtaget material. Utbildningen syftade till förbättrad 
service mot kunden, ökad förståelse för Coop som helhet 
samt ökad kraft i konsumentkooperationen. Ämnena för 
de fem modulerna var: Sortiment, Vårt löfte till kunderna, 
Kundbemötande, Egna varumärken och Coops värde-
ringar. Vi har även under året installerat hjärtstartare i alla 
våra butiker/stormarknader och även utbildat personalen i 
handhavandet av den.  

På föreningsstämman 2013, togs ett enhälligt beslut att 
införa ägarombud. Den nya organisationen har tillskapats 
för att stärka det demokratiska inflytandet och ett moder-
nare sätt att arbeta. En informations- och utbildningsdag 
genomfördes den 3 september, för både ordinarie och 
ersättare. 

För att fortsatt kunna möta en allt tuffare konkur-
rens samtidigt som vi skall skapa en lönsamhet som ger 
förutsättningar för utveckling, så fortsätter arbetet med 
effektiviseringar. Vi har under 2013 tecknat ett samarbets-
avtal med Coop Sverige, det kommer att ge betydande 
besparingar som ytterligare kommer att stärka vår konkur-
renskraft.

Under året uppnåddes den högsta andelen av egna mär-
kesvaror, 23%. Ökningen är bland annat en följd av många 
nya produkter som tagits väl emot av våra kunder.

Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg har ett bra 
utgångsläge då 2014 inleds med bibehållen strategi, god 
finansiell ställning och välskötta butiker och stormarkna-
der. För att även i framtiden kunna växa långsiktigt med 
stärkt lönsamhet är det dock viktigt att i allt högre ut-
sträckning lyckas möta och överträffa kundernas förvänt-
ningar. Därför kommer den offensiva investeringstakten 
att pågå ytterligare ett par år med ett antal nyetableringar 
och fortsatt moderniseringar av butiksbeståndet. 

Uddevalla i februari 2014

Ronnie Wångdahl
VD

Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg 

har ett bra utgångsläge då 2014 inleds med 

bibehållen strategi, god finansiell ställning 

och välskötta butiker och stormarknader.
Ronnie Wångdahl, VD

All verksamhet i Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg har det övergripande målet att ständigt 

utveckla och stärka medlemsnyttan. För medlemmarna/ägarna är det självklart relationerna till buti-

kerna som är mest påtaglig och därför är det också vägledande för vårt sätt att bygga och förstärka 

medlemsnyttan.
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Förvaltningsberättelse

FörValtningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening, org.
nr 758500-1006, får härmed lämna följande årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

VerKsamhet
Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg bedriver 
detaljhandel med dagligvaror i 14 kommuner i Bohuslän, 
Dalsland och Västergötland. Verksamheten drivs med 
butikskoncepten Coop Konsum och Coop Extra. Två 
stormarknader Coop Forum säljer även specialvaror och 
produkter för bygg och trädgård samt driver restaurang 
och kafé. Visionen är ”Coop värt en omväg”. Målet är att 
skapa värde för medlemmarna.

FörsÄljning och resultat
Konkurrensen inom detaljhandeln fortsatte att vara stark 
under året samtidigt som försäljningen påverkades av en 
svag arbetsmarknad i regionen. Föreningens totala omsätt-
ning uppgick till 1 881,2 miljoner kronor inklusive moms, 
exklusive 1 618,2. 
För 2013 innebär det en minskad försäljning på 2,0 pro-
cent mot föregående år.
 Enligt SCB:s detaljhandelsindex från december har 
dagligvaruhandelns ackumulerade omsättning sedan årets 
början ökat med 2,7 % i löpande priser. I fasta priser, 
justerat för pris- och kalendereffekt ökade volymen med 
1,1%.
 Resultatet efter finansiella poster 82,7 miljoner. 
Resultatet har belastats med 35,4 miljoner (inkl moms) 
i utbetalning enligt återbäringsprogrammet inom Med 
Mera programmet.

oFFensiV inVesteringstaKt 
Årets totala investeringar uppgick till 116,4 (45,4) mkr, 
varav i egna fastigheter 56,0 mkr (31,6) och i ny 
butiksutrustning 60,4 mkr (13,8). De senaste årens goda 
resultat har konsoliderats i verksamheten och ger goda 
förutsättningar för en fortsatt hög takt i modernisering 
och utbyggnad av befintliga butiker och planering för 
nyetableringar eller förvärv. Detta för att kunna möta och 
överträffa kundernas förväntningar vad gäller pris, sorti-
ment och butiksupplevelser. Samtliga investeringar har 
finansierats med egna medel.

ViKtiga hÄndelser 2013
Under januari månad så genomfördes en omfattande 
ombyggnation av restaurangen och färskvaruavdelningarna 
i Coop Forum Uddevalla.
 Den 9 maj, så invigdes Coop Konsum Bengtsfors. Den-
na enhet har fått en välbehövlig uppfräschning, både när 
det gäller fastighet samt även kylmaskiner och inredning. 
Butiken har tagits mycket väl emot av våra medlemmar. 
 I Älvängen invigde vi den 22 oktober vår andra Coop 
Extra i föreningen, efter över tio år av kooperativ frånvaro 
så finns vi nu på marknaden igen. Butiken har även den 
tagits emot mycket väl av nya och gamla medlemmar och 

överträffar de prognoser som gjordes vid projekteringen.
Butiken drivs i hyrda lokaler.
 Under året så genomfördes två förvärv av fastigheter i 
Trollhättans kommun varav den ena fastigheten förvärvats 
som dotterbolag.
 Mat från regionen, 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 Bodalsnöt, 
som är nötkött från lokala gårdar i föreningsområdet.
 Fem föreningar i området fick under året ta emot sti-
pendier från vår satsning på Mat från regionen. Fokus för 
dessa föreningars verksamhet skall vara en inriktning på 
barn och ungdomar.
 Vi har under året återbetalat till våra medlemmar och 
ägare 35,4 miljoner kronor i reda pengar.
 Den 1 september var starten för den nya demokratiska 
organisationen med införandet av ägarombud.

Personal
Antalet årsanställda ökade till 582 (565). Säkerhetsnivån 
för personalen höjdes genom ytterligare investeringar i 
slutna kassasystem och uppgradering av överfallslarm, 
kameror och andra säkerhetshöjande åtgärder. 

Framtid
Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg inleder 2014 
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 
hög takt i fortsatta investeringar i egna enheter är nöd-
vändig. Detta kräver i sin tur att lönsamhet upprätthålls 
i befintliga enheter och att skapade medel konsolideras i 
verksamheten. Det är styrelsens målsättning att med kon-
kurrenskraftiga priser och övriga medlemsförmåner skapa 
tydliga mervärden för medlemmarna. 

VÄsentliga risKer och osÄKerhets-
FaKtorer.
Hög etableringstakt inom detaljhandeln med fortsatt 
utbyggnad av köpcentra i regionen ställer höga krav på 
föreningens förmåga att effektivisera, investera, nyetab-
lera och höja nivån på medarbetarnas kompetens och på 
kunderbjudandet.

tacK
Styrelsen och VD vill tacka alla medlemmar för det 
förtroende som man visat för vår verksamhet. Ett stort 
tack också till alla anställda och förtroendevalda för ett 
engagerat och framgångsrikt arbete under 2013.
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 not 2013 2012

nettoomsättning  1 618 180 1 651 996

Kostnad sålda varor  -1 209 412 -1 244 340

bruttoresultat  408 768 407 656

   
Försäljningskostnader  -409 001 -387 058

administrationskostnader  -5 699 -5 624

övriga rörelseintäkter 3 25 156 22 716

rörelseresultat 1,2 19 224 37 690

   
intäkter från andelar i intresseföretag 4 55 000 60 000

resultat från värdepapper/fordringar
som är anläggningstillgångar 5 0 2 831

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 8 594 9 327

räntekostnader och liknande resultatposter  -79 -156

resultat efter finansiella poster  82 739 109 692

   
Bokslutsdispositioner:
   
upplösning av periodiseringsfond  10 885 9 942

avsättning till periodiseringsfond  -7 983 -13 786

avskrivning utöver plan inventarier  -8 050 -2 561

resultat före skatt  77 591 103 287

aktuell skatt  -5 270 -10 877

Förändring av uppskjuten skatt  -270
 
årets resultat  72 051 92 410

resultaträkning  
1 Jan - 31 Dec

belopp i tkr

resultaträkning



  tillgångar not     2013-12-31  2012-12-31

anläggningstillgångar
    
materiella anläggningstillgångar 7
  
Byggnad och mark  359 057 317 654

Förbättringsutgifter på annans fastighet  3 933 4 166

inventarier, verktyg och installationer  116 553 84 920

Pågående nyanläggningar  6 083 8 747

summa materiella anläggningstillgångar  485 626 415 487

   
Finansiella anläggningstillgångar
   
insatser KF 8 58 496 58 496

Förlagsinsatser KF 9 40 000 40 000

aktier i dotterföretag 10 8 950 0

aktier i intresseföretag 10 36 000 36 000

långfristiga värdepappersinnehav 11 5 836 8 232

summa finansiella anläggningstillgångar  149 282 142 728

summa anläggningstillgångar  634 908 558 215

   
omsättningstillgångar  
   
Varulager  89 615 90 325

kortfristiga fordringar
   
Kundfordringar  5 016 5 430

skattefordran  11 969 6 384

Fordran dotterföretag 12 27 059 0
 
övriga fordringar  4 369 1 272

likvida medel hos KF 19 198 231 189 663

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 14 178 12 374

summa kortfristiga fordringar  260 822 215 123

kassa och bank 19 237 088 296 703

summa omsättningstillgångar  587 525 602 151

summa tillgångar  1 222 433 1 160 366

Balansräkning 

belopp i tkr
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balansräkning



Balansräkning

belopp i tkr

  eget kaPital, aVsättningar ocH skulDer not   2013-12-31 2012-12-31

eget kaPital 14  

bundet eget kapital   

medlemsinsatser  19 393 19 433

reservfond  81 469 76 853

summa bundet eget kapital  100 862 96 286

Fritt eget kapital
   
dispositionsfond  787 801 700 011

Årets resultat  72 051 92 410

summa fritt eget kapital  859 852 792 421

summa eget kaPital  960 714 888 707

obeskattade reserver
   
Periodiseringsfonder 15 46 065 48 966

avskrivning utöver plan inventarier  30 821 22 771

summa obeskattade reserver  76 886 71 737

avsättningar  16
    
uppskjuten skatt  497 227

summa avsättningar  497 227

skulDer
   
långfristiga skulder
   
medlemsinlåning  9 791 10 369

summa långfristiga skulder  9 791 10 369

kortfristiga skulder
   
leverantörsskulder  104 099 114 922

övriga skulder  18 419 22 861

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 52 027 51 543

summa kortfristiga skulder  174 545 189 326

summa eget kaPital, aVsättningar ocH skulDer  1 222 433 1 160 366

Panter ocH ansVarsFörbinDelser

  2013-12-31 2012-12-31

ställda panter  inga inga

ansvarsförbindelser  inga inga

5

balansräkning
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investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -116 436 -39 838

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 525 600

Förändring av pågående nyanläggningar  2 664 -5 586

investering i finansiella anläggningstillgångar  -6 553 -20 010

kassaflöde från investeringsverksamheten  -118 800 -64 834

Finansieringsverksamheten   
   
Förändring i medlemsinsatser  -44 69
  
Förändring i medlemsinlåning  -577 -444

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -621 -375

årets kassaflöde  -51 048 93 134

likvida medel vid årets början  486 366 393 232

likvida medel vid årets slut 19 435 318 486 366

Kassaflödesanalys

belopp i tkr

 not  2013 2012

Den löpande verksamheten
   
resultat efter finansiella poster  82 739 109 694

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 42 106 38 083

Betald skatt  -10 854 -9 286

kassaflöde från den löpande verksamheten    
före förändringar i rörelsekapital  113 991 138 491

Kassaflöde från den löpande verksamheten
   
Förändring av varulager  710 480

Förändring av fordringar  -31 547 3 198

Förändring av leverantörsskulder  -10 822 12 640

Förändring av övriga rörelseskulder  -3 959 3 534

kassaflöde från den löpande verksamheten  68 373 158 343

kassaFlöDesanalys



Kassaflödesanalys tilläggsupplysningar

belopp i tusentals kronor om inget annat anges.

redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämdens allmänna råd (föutom vad avser redovisning av 
kassaflöde där redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tilläm-
pats).   
   
i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer redovisas 
uppskjuten skatt i balansräkningen.   
uppskjuten skatt i obeskattade reserver särredovisas inte.  
   
materiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskost-
nad efter avdrag för avskrivningar enligt plan över bedömd nyttjan-
deperiod. nedskrivning sker med bestående värdenedgång.  
 

   
Varulagret är värderat till anskaffningsvärde med avdrag för 3 pro-
cents inkurans.   
   
övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges.   
   
medlemsåterbäringen inom ramen för coop med mera programmet 
har redovisats som en försäljningsreduktion.

Föreningen som utgör moderföretag för en koncern med dot-
terföretag enligt not 10, upprättar ej koncernredovisning med 
hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3a §.  
 

not 4 intäkter från andelar i intresseföretag

 2013  2012

utdelningar 55 000  60 000

not 3 övriga rörelseintäkter

 2013 2012

intäktshyra 7 537 6 116

mediabidrag 9 078 9 165

reavinst på fastighetsförsäljning 1 473 583

övriga rörelseintäkter 7 068 6 852

summa  25 156 22 716

not 6 övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter
 2013 2012

räntor (bank och dylikt) 8 594 9 327

summa 8 594 9 327

not 5 resultat från värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgång
 2013 2012

utdelning på medlemsinsatser i KF 0 2 830

övriga räntor 0 1

summa 0 2 831

not 1 avskrivningar

avskrivningar baseras på antagande om nyttjandeperiod för respek-
tive avskrivningsobjekt. Årliga planenliga avskrivningar sker enligt 
följande.
 
maskiner och inventarier 10-20 % av anskaffnings kostnaden
Byggnad   3 % av anskaffningskostnaden 
markanläggning  5 % av anskaffningskostnaden 
Förbättringsutgifter   
annans fastighet  5 % av anskaffningskostnaden
 
avskrivningar på anläggningstillgångar ingår med följande värden i 
försäljningskostnad:
   
 2013 2012
Planenliga avskrivningar 43 579 40 515

not 2 anställda och löner

medeltalet anställda 
 2013 2012

Kvinnor 477 463
män 105 102
summa 582 565

löner och ersättningar
 2013 2012

styrelse och Vd 2 609 2 644
övriga anställda 179 032 172 175
summa 181 641 174 819

sociala kostnader                      2013 2012

sociala kostnader totalt 68 588 58 806
Varav pensionskostnader    
för Vd (exkl löneskatt) 162 179
Varav pensionskostnader för    
övriga anställda 13 816 5 188

 
könsfördelning inom företagets ledning  2013 2012

styrelse:   
Kvinnor % 50 55,0
män % 50 45,0
   
övriga ledande befattningshavare:   
Kvinnor % 11 13,0
män % 89 87,0

Pensioner                      
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP 
Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavande i stiftelsen 
den 31 december 2013 översteg pensionsskulden med 150 tkr 
(930 tkr)

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

tilläggsuPPlysningar
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not 7 materiella anläggningstillgångar

maskiner och inventarier inventarier  Pågående 
   nyanläggningar 

 2013 2012 2013 2012

ingående anskaffningsvärde 351 033 325 066 8 747 3 161
inköp/årets förändring 60 426 26 004 -2 664 5 586
Försäljning/utrangering  -37  
utgående ackumulerat anskaffningsvärde 411 459 351 033 6 083 8 747   
      
ingående avskrivningar 266 113 239 282  
Årets avskrivning 28 793 26 831  
utgående ackumulerade avskrivningar 294 906 266 113 0 0
utgående planenligt restvärde 116 553 84 920  
ackumulerade avskrivningar utöver plan 30 821 22 771  

Fastigheter byggnad, mark   Förbättringsutgifter  
 markanläggning  i annans fastighet
 
 2013 2012 2013 2012

ingående anskaffningsvärde 488 961 479 219 4 669 784
inköp 56 009 9 949  3 885
Försäljning -3 337 -207  
Kooperativa Föreningen Klippan u.P.a/fusion      
utgående ack. anskaffningsvärde 541 633 488 961 4 669 4 669
     
ingående avskrivningar 171 307 157 885 503 431
Årets avskrivningar 14 554 13 612 233 72
Försäljning -3 285 -190     
utgående ack. avskrivningar 182 576 171 307 736 503
utgående planenligt restvärde 359 057 317 654 3 933 4 166

not 8 insatser kF 

  2013 

ingående insatser  58 496 
Årets förändring  0 
summa utgående insatser  58 496   

not 9 Förlagsinsatser kF
  2013 

Förlagsinsatser KF  40 000 
Årets förändring  0
summa Förlagsinsateser kF  40 000   

not 10 aktier i intresseföretag och dotterföretag

  kapitalandel antal aktier 2013  2012
 
aktier i dotterföretag 
Pare Kronhjorten aB (556845-6551)  100% 500 8 950 0

resultatet i Pare Kronhjorten aB är -15 tkr och det egna kapitalet uppgår till 42 tkr. 
Föreningens andel av det egna kapitalet i Pare Kronhjorten aB är 100 % och uppgår till 42 tkr.

aktier i intresseföretag
grensemat aB (556353-3453)  50% 36 000 36 000 36 000

resultatet i grensematkoncernen är 130 778 tkr och det egna kapitalet uppgår till 290 192 tkr.
Föreningens andel av det egna kapitalet i grensemat är 50% och uppgår till 145 096 tkr.  



tilläggsuPPlysningar
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not 11 långfristiga värdepappersinnehav
 kapitalandel antal aktier 2013 2012

insatser i Fonus, oK m.m.     251 251
ddF aB (556686-0630)  13% 32 637 15 2 863
grytingen nya aB (556747-5842)  20% 197 118 118
handpenning för aktier i Pare Kronhjorten aB     5 000
Värdepapper i seB i form av obligationer    5 451 
summa    5 835 8 232

  
 2013 2012
upplupna varurabatter 8 479 6 930

övriga förutbetalda kostnader   

och upplupna intäkter 5 699 5 444

summa 14 178 12 374

not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  
  2013
Fordran på Pare Kronhjorten aB  27 059

not 12 Fordran dotterföretag

     
 bundet eget kapital  Fritt eget kapital summa
 medlemsinsatser reservfond inkl. uppskjuten skatt 
                         

enligt balansräkning 2011-12-31 19 432 76 853 792 422 888 707

Förändring av medlemsinsatser -39   -39

avsättning till reservfond  4 621 -4 621 0

överföring från medlemsinsatser till reservfond  -5  -5

Årets resultat   72 051 72 051

enligt årsbokslut 2012-12-31 19 393 81 469 859 852 960 714

not 14 eget kapital

 2013 2012
Periodiseringsfond tax 2008  10 885

Periodiseringsfond tax 2009 9 252 9 252

Periodiseringsfond tax 2010 15 043 15 043

Periodiseringsfond tax 2013 13 786 13 786

Periodiseringsfond tax 2014 7 984  

summa periodiseringsfonder 46 065 48 966

uppskjuten skatt på obeskattade reserver ingår med 22,0 % av periodiseringsfonderna med 10 134 tkr (10 773 tkr)  

   

 

not 15 Periodiseringsfonder



tilläggsuPPlysningar

 2013 2012

erhållen intäktsränta under året 8 593 9 327
Betald kostnadsränta under året 79 156

medlemsutveckling 2013    
    
medlemsutvecklingen har varit enligt följande:
 2013 2012  
 
antal medlemmar vid räkenskapsårets början 103 432 100 038
antal tillkommande medlemmar under året  3 407 4 546
antal avgångna medlemmar under året -1 324 -1 152
antal medlemmar vid räkenskapsårets slut 105 515 103 432
  
avgår dödsbon -4 738 -4 517

antal medlemmar vid räkenskapsårets slut 100 777 98 915 
(efter avdrag för dödsbon)

uppsagda insatser vilka ska utbetalas under nästkommande 
räkenskapsår är:
enligt Fl 4 kap. 1 §. 0   
 
   

 2013  2012

uppskjuten skatt på byggnader    

och markanläggningar. 497  227

summa avsättningar 497  227

upplysningar om betalda räntor

not 16 avsättningar

 2013 2012

upplupna löner och semesterlöner 21 718 21 476

upplupna sociala avgifter   

och pensionskostnader 18 240 18 394

Förutbetalda hyresinkomster 1 069 1 129

Fastighetsskatt 4 362 4 000

löneskatt 3 064 1 686

övrigt 3 574 4 858

summa 52 027 51 543

not 17 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

not 19 likvida medel
 2013 2012

Kassa och bank 237 088 296 703

likvida medel hos KF 198 231 189 663

summa  435 319 486 366

10

 2013 2012

avskrivningar 43 579 40 515

reaförlust byggnader/inventarier  37

reavinst byggnad -1 473 -583

Kapitaliserad insatsränta KF 0 -1 887

summa 42 106 38 082

not 18 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet



Förslag till VinstDisPosition

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att föreningens vinst 
 enligt balansräkningen exklusive dispositionsfond, 
 72  051 tkr disponeras enligt följande:     
    
 Avsättning till reservfonden 3 603
 Avsättning till fri dispositionsfond 68 448

                            Uddevalla den 26 februari 2014

Förslag till vinstdisposition

Björn johansson, ordf. Britt ahrin mailis cavalli-Björkman 

ronny johansson rose-marie mabäcker Per-olov magnusson  

stig nilsson Veronica Porath ronnie Wångdahl, Vd

 
 

henry carlsson                                         anna-Karin Palm                          

KPmg aB

göran johansson
 auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har avgivits den 3/3 2014
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reVisionsberättelse
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revisionsberättelse

 
 

anna-Karin Palm                          henry carlsson

Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening, org.nr 758500-1006 

rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Konsumentföre-
ningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening för år 2013. 
Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 2-11. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning 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 som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon 
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auk-
toriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen 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 ef-
fektiviteten 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. 

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg 
ekonomisk förenings finansiella ställning per den 31 december 
2013 och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen.
 

rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revi-
sion av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk 
förening för år 2013.

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 revisio-
nen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner 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 granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen 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 för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uddevalla 2014-03-03

KPmg aB

göran johansson
 auktoriserad revisor
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Postadress: Box 780, 451 26 Uddevalla
Besöksadress: Torp Köpcentrum, Uddevalla
Telefon: 010-747 00 00
www.coop.se/bohus
info@bohus.kf.se
Organisationsnummer: 758500-1006
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