KONSUM FÄRINGSÖ

2014

Verksamhetsberättelse

Kallelse till stämma
Lördagen den 18 april klockan 15.00
i Uppgårdskolans aula.

Välkommen!
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Storköpsrabatt
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Styrelse och dagordning

Måndag -Onsdag

Dagordning
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare,
tillika rösträknare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordning.
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i
föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen.
7. Framläggande av revisionsberättelsen.
8. Fastställande av resultat och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
10. Fråga om ansvarsfrihet för vd.
11. Disposition av föreningens vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
12. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
13. Beslut om stadgeändring. (Förslag finns på vår hemsida)
14. Motioner.
15. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de
förtroendevalda i föreningen.
16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt §18 i stadgarna.
17. Val av ledamöter i styrelsen enligt §18 i stadgarna.
18. Val av revisorer och ersättare enligt §23 i stadgarna.
19. Val av valberedning enligt §17 i stadgarna.
20. Avtackning.
21. Mötets avslutande.
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Styrelsen under verksamhetsåret
Leif Forsberg, ordförande
Anna Rosenberg, vice ordförande
Anders Larsson, sekreterare
Steven Moar
Karin Åhlund Bernhult
Jenny Gentele
Birgitta Svensson
Elisabeth Andersson, personalrepresentant
Kjell Eriksson, personalrepresentant, vice sekreterare
Anders Sjölinder, adjungerad
Styrelsen har under året hållit 10st protokollförda styrelsemöten
Revisorer
Joakim Nilsson PWC
Gunilla Jerlinger, av stämman vald revisor
Lars Eklund, av stämman vald revisor
Lennart Gutå, av stämman vald suppleant
Valberedning
Jeanette Kristiansson Vänehem, sammankallande
Per-Einar Stark
Gun Lindh
Valberedningens förslag till Konsumstämman 2015
Ledamöter:
Leif Forsberg
Jenny Gentele
Birgitta Svensson
Eric Zachrisson
Revisorer:
Lennart Gutå,
Revisorssuppleant:
Christina Kahm

Kvarstående ledamöter på 1 år är:
Anders Larsson
Karin Åhlund Bernhult
Steven Moar
Kvarstående ordinarie revisor på 1 år:
Gunilla Jerlinger

omval
omval
omval
fyllnadsval

(2år)
(2år)
(2år)
(1år)

nyval

(2år) Avgående:
Anna Rosenberg, styrelseledamot
(1år) Lars Eklund, Revisor

nyval
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande
förvaltnings-berättelse för räkenskapsåret 2014.
Allmänt om verksamheten
Färingsö konsumentförening är en sammanslutning av konsumenter i Färingsö.
Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i
samverkan med KF främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på
effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och information
samt opinionsbildning i frågor som rör konsumtion.
Konsumentkooperationens verksamhetsidé är att skapa ekonomisk nytta och
samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en
hållbar utveckling för människor och miljö.
Vår vision är: Coop butikerna på Färingsö det goda valet.
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via butiker i Stenhamra och
Kungsberga under varumärket Coop Konsum.

Försäljning och volymutveckling
Föreningens omsättning inklusive moms för året uppgick till 107,7 miljoner kronor,
vilket är en ökning med 5.9 miljoner kronor jämfört med 2013. Volymförändringen
efter beaktande av inflationen var 5,1 %.

Investeringar
Under 2014 har en del investeringar genomförts. I början av året investerade vi i
maskiner för försäljning av snus och tobak samt andra stöldbegärliga varor till butiken
i Stenhamra. Denna investering har hjälpt oss att minska svinnet på dessa varor i
butiken. Under våren bytte vi ut grönsakskyldisken samt monterade dörrar på
köttdisken i Kungsberga. Samtidigt med dessa förändringar passade vi på att byta ut
rampen som omger den inre delen av butiken. Installation av elektroniska hyllkantsetiketter genomfördes i Kungsberga i början av hösten. Vi har nu ett modernt system
som hjälper oss att alltid visa samma pris på hyllkanten som det är i kassan. Man kan
även se om varan har ett medlemspris samt om varar har ett tillfälligt sänkt pris. Detta
system är nu installerat i båda våra butiker.
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Intäkts- och kostnadsutveckling
Marginalen har under året fortsatt att förbättras detta till följd av bland annat ett
aktivt program som har genomförts i butikerna för att minska svinn samt fysisk
förstörelse. Detta arbete fortsätter även som en prioriterad del under 2015. På
kostnadssidan påverkas resultatet av att vi fått en engångsutbetalning överskottsmedel från vår pensionsfond i KP/Folksam. Vi har även fått återbetalning på gjorda
AGS-premier för 2005 och 2006. Dessa båda återbetalningar påverkar resultatet
med ca 1 miljoner kronor.

Medlemsnytta
- Vår storköpsrabatt 6 %, mån-ons, vid köp över 800 kr =
876 tkr
- Medlemsåterbäringen samt nya medlemsprogrammet= 1 504 tkr
Detta har sammantaget gett 2 380 tkr i återbetalning till våra medlemmar.
Detta motsvarar 2,2 % av den totala försäljningen.
Därutöver tillkommer medlemsförmåner på ett stort antal varor varje vecka.

Medlemsinformation
Antal

Medlemmar vid årets början
Tillkomna medlemmar
Avgångna medlemmar
Dödsbon
Medlemmar vid räkenskapsårets slut

+
=

3 881
87
25
250
3 693

Flerårsöversikt
2014
93 836
2 658

2013
89 033
3 132

2012
88 752
193

2011 2010
85 673 85 703
265 2 256

Balansomslutning, tkr
34 488
Soliditet, %
59,9
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

31 964
58,1

28 767
55,7

27 921 29 278
56,8
56,5

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
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RESULTATDISPOSITION - Förslag till disposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
11 234 421 kr
Årets vinst
2 196 545 kr
Totalt att disponera
13 430 966 kr
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att disponibla medlen
disponeras enligt följande:
Till reservfonden avsätts
109 857 kr
Balanseras i ny räkning
13 321 109 kr
Totalt att disponera
13 430 966 kr

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT
6

Not

2014

2013

1

93 836 369
1 564 900
95 401 269

89 033 076
1 233 184
90 266 260

2

-70 482 629
-6 368 068
-14 767 955

-67 254 141
-6 118 518
-15 031 270

-1 563 956
-93 182 608

-1 489 942
-89 893 871

2 218 661

372 389

457 189
54 768
-72 151
439 806

2 748 235
105 897
-94 801
2 759 331

2 658 467

3 131 720

-128 157
305 154
-638 919

-387 285
-172 995
-572 554

2 196 545

1 998 886
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Balansräkning

Not 2014-12-31

2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Insatser KF
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

3
4

7 349 527
2 523 349
9 872 876

7 806 120
2 853 695
10 659 815

2 750 379
6 812 316
9 562 695
19 435 571

2 750 379
6 436 884
9 187 263
19 847 078

2 902 856

2 891 682

171 913

170 435

10 767 917

8 257 967

658 091
11 597 921

609 786
9 038 188

551 821

187 190

15 052 598

12 117 060

34 488 169

31 964 138

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Balansräkning, forts

Not

2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Reservfond

1 192 495
3 571 050
4 763 545

1 195 380
3 471 107
4 666 487

9 335 479
1 898 942
2 196 545
13 430 966
18 194 511

9 335 479
1 998 886
11 334 365
16 000 852

2 328 702
804 699
3 133 401

2 200 545
1 109 853
3 310 398

5 111 322
4 069 817
521 605

4 656 690
4 285 660
561 537

3 457 513

3 149 001

Summa kortfristiga skulder

13 160 257

12 652 888

Summa eget kapital och skulder

34 488 169

31 964 138

Fritt eget kapital
Dispositionsfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Medlemsinlåningar
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetaldaintäkter
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande
jämförbart mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
Jämförelsetalen har inte räknats om förutom att resultaträkningen har gjorts om till
kostnadsslagsindelad resultaträkning.
Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas vid leverans av vara till kund i enlighet med
försäljningsvillkor. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatt.
I nettoomsättning ingår intäkter från utförda tjänster som ingår i företagets
normala verksamhet.
Materiella anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
Markanläggning
Maskiner och inventarier
Datorer

33 år
20 år
7 år
3 år

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges.
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97
procent av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i
förhållande till balansomslutningen.
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Not 2 Personal

2014

2013

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

21
10

20
10

Totalt

31

30

Könsfördelning i styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

5
5
10

6
4
10

Könsfördelning i ledning
Kvinnor
Män
Totalt

1
2
3

1
1

11 819 484
3 175 992
-764 482
445 508
14 676 502

11 060 669
3 243 616
614 365
14 918 650

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till anställda och styrelse
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Gottgörelse från pensionsstiftelse
Pensionskostnader
Summa
Not 3 Byggnader och mark

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 117 617
14 117 617

14 117 617
14 117 617

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 311 497
-456 593
-6 768 090

-5 854 904
-456 593
-6 311 497

7 349 527

7 806 120

Utgående redovisat värde
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2014

2013

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 893 782
777 017
14 670 799

12 912 656
981 126
13 893 782

-11 040 087
-1 107 363
-12 147 450

-10 006 738
-1 033 349
-11 040 087

2 523 349

2 853 695

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Not 5 Förändring av eget kapital
Medlemsinsatser

Reservfond

Fritt eget
kapital

Summa

Enligt balansräkning 2013-12-31
Förändring av medlemsinsatser
Avsättning till reservfonden
Årets resultat

1 195 380
-2 885
-

3 471 106
99 944
-

11 334 365
-99 944
2 196 545

16 000 851
-2 885
2 196 545

Eget kapital 2014-12-31

1 192 495

3 571 050

13 430 966

18 194 511

Stenhamra 9 mars 2015
Leif Forsberg, ordf.

Anna Rosenberg

Jenny Gentele

Anders Larsson

Karin Bernhult

Kjell Eriksson

Elisabeth Andersson

Birgitta Svensson

Steven Moar

Anders Sjölinder, VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 mars 2015
Gunilla Jerlinger
Lars Eklund
Av föreningsstämman valda revisorer

Joakim Nilsson
Auktoriserad revisor
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Till föreningsstämman i Färingsö konsumentförening ekonomisk förening, org.nr 715200-0688
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen Färingsö konsumentförening ekonomisk förening för år 2014.
Styrelsens och Verkställande direktören 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. 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 inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. 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 effektiviteten i föreningens
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens och Verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
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 föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning för Färingsö
konsumentförening ekonomisk förening för år 2014.
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 dispositioner 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 ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller Verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 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 ledamöter och Verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stenhamra den 25 mars 2015.
Joakim Nilsson
Auktoriserad revisor
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Gunilla Jerlinger
Lars Eklund
Av föreningsstämman vald a revisorer
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Konsum Färingsös styrelse

Leif Forsberg
Styrelse ordförande,

Anna Rosenberg
Vice ordförande,

Anders Larsson
Sekreterare

Jenny Gentele
Ledamot

Birgitta Svensson
Ledamot

Steven Moar
Ledamot

Kjell Eriksson
Vice sekreterare
Arbetstagarrepr

Karin Åhlund Bernhult
Ledamot

Anders Sjölinder
VD

Elisabeth Andersson Martina Söderholm
Arbetstagarrepr.
Arbetstagarrepr.
ersättare
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Information från styrelsen
Fortsatt satsning på Färingsö
Vi ser löpande över och förbättrar våra butiker på Färingsö.
I Kungsberga kommer vi att efter ha snyggat till inredningen och bytt kyldiskar nu
även att börja renovera fastigheten, för att säkerställa den framtida driften. Vi har
även installerat ett automatiskt prissystem, med elektroniska hyllkants etiketter i
butiken, så priset i hyllan och kassan alltid är detsamma. Det medför även en stor
arbetsbesparing för personalen som slipper att byta ”pappers” etiketter i hyllan,
vilket tidvis kan vara mycket tidskrävande. Butiken har även sett över sina
öppettider och kommer from den 1 maj att förlänga öppettiden på lördagar och
söndagar, från kl 18.00 till kl 20.00.
I Stenhamra, som sedan tidigare har försetts med samma elektroniska prissystem
som i Kungsberga, samt investerat på andra områden, ligger nu fokus på att få till
en större och bättre fungerande parkeringsplats. Återvinningsstationen vill vi flytta
till baksidan av butiken, vilket skulle göra att den enda utfarten inte skall bli
blockerad av bilar som lämnar till återvinning, samt att det rent trafikmässigt
skulle bli en betydligt säkrare lösning. Där återvinningen nu ligger skulle det då
kunna bli nya p-platser. När äldreboendet kommer på plats så bör återvinningen i
vilket fall flytta, annars riskerar den att hamna nära den planerade entrén.
Vi hoppas på en konstruktiv dialog med kommunen för att kunna lösa parkerings
situationen i Stenhamra.
För att höja säkerheten för personalen och minska rånrisken, så kommer vi
installera ett slutet kontanthanteringssystem, för kassan i båda våra butiker. Detta
beräknas installeras under våren 2015.
I övrigt så har vi beslutat att öka vår storköpsrabatt måndag - onsdag, från nuvarande 6% till 8%, vid köp över 1000 kr (500 kr för ålderspensionärer fyllda 65år).
Det skall löna sig att storhandla på hemmaplan i Konsum Färingsös Butiker!
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DET LÖNAR SIG ATT VARA
MEDLEM HOS OSS!

KONSUM FÄRINGSÖ
Box 82, 179 03 STENHAMRA
www.konsumfaringso.com

