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Korta fakta om oss
Antal medlemmar
132 152 medlemmar/ägare varav
43 är förtroendevalda

Antal medarbetare
Vi har 425 anställda vilket
motsvarar 290 årsanställningar

Våra butiker
  2 Coop Extra
  6 Coop
  8 Coop Konsum
  2 Coop Nära

Vårt verksamhetsområde omfattar hela Blekinge 
(förutom Karlshamns kommun) samt nordöstra
och mellersta Skåne.

Omsättning
1 070 150 tkr (939 941 tkr exkusive moms)

Resultat
Föreningen 19 082 tkr efter skatt

Våra fastigheter
Föreningen äger 16 fastigheter vilka totalt omfattar 
35 000 kvadratmeter

Medlemskort
Coop MedMera är dagligvarumarknadens
förmånligaste kort. Du som kund samlar poäng
som du sedan kan handla för.

KRAV-certifierade butiker
Samtliga butiker i föreningen är KRAV-certifierade.

Lokalt odlat/producerat
Vi har ett nära samarbete med fler än 50 lokala
odlare/producenter omfattande mer än 1000 artiklar.

Globalt engagemang
Vi är medlemmar i Vi-skogen samt We Effect och 
bidrar till en rättvisare värld bland annat genom
”Biståndsknappen” på våra pantmaskiner och
”Bistånd på köpet”
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Till våra
medlemmar
2016 var ett spännande, händelsefyllt år för Coop Kristianstad
Blekinge med historisk nyöppning och uppfräschade butiker.
Coop Höör har genomgått en behövlig renovering och utökats 
med luftigare butiksyta innehållandes både större mejeriavdelning 
samt en helt ny spelavdelning. Coop Nättraby har även dom
genomgått en större renovering och slutresultatet är en större,
luftigare butik med ett utökat sortiment. Vi gläds även att
kunna erbjuda våra kunder och medlemmar helt nya Coop Vä
som öppnade i slutet av oktober. En alldeles fantastisk butik
med största fokus på färskvaror!

Nytt är även vårt kunderbjudande där vi erbjuder våra medlem-
mar dom bästa erbjudandena via alla våra kanaler. Coop.se, coop-
appen eller medlemspunkten i butik är platser man som medlem 
kan ta del av och utnyttja många av de fantastiska erbjudanden 
som vårt poängprogram erbjuder! Rabatter, upplevelser eller varför 
inte något nytt till köket? Du har väl inte missat poängen med ditt 
medlemskap?! Personalen i butiken eller någon av våra ägarombud 
hjälper gärna till. Självklart finns vi i din vardag även på Facebook, 
Twitter och Instagram. Följ oss gärna där.

Tidningen MerSmak skickas hem till våra mest trogna kunder,
dvs till dig som är medlem i Coop och som handlar för minst
1 000 kronor under 30 dagar och även här måste du ha dragit
ditt MedMera-kort.

Föreningen har åter en stabil vinst, vilket du kan läsa om längre 
fram i verksamhetsberättelsen.

Varje butik kommer att ha en distriktsstämma där man utser sitt 
ägarombud. Där kommer våra butikschefer berätta om sin butik 
och du kan ställa frågor om det är något du undrar över.
Väl mött på butikens stämma.

Tack för Dina insatser för vår förening!

Doris Gustafsson,
Styrelsens ordförande            

Per-Åke Sandsjö,
VD/Föreningsledare

Per-Åke Sandsjö
Klintehamn/Kristianstad,
VD/Föreningsledare

Doris Gustafsson
Ronneby,
Ordförande  

Styrelse

Doris Gustafsson
Ronneby,
Ordförande

Glenn Johansson
Åhus,
Vice Ordförande

Mari Svensson
Bjärnum,
Styrelseledamot

Pia Webeklint
Hässleholm,
Styrelseledamot

Christina Nilsson
Nättraby,
Styrelseledamot

Monica Hall
Hörby, styrelseledamot,
Sekreterare

Mikael Karlsson
Degeberga 
Anställdas styrelsesuppleant

Anette Lilja
Hässleholm, 
Anställdas representant

Anne Olsson,
Eslöv
Anställdas representant

Ledningsgrupp

Per-Åke Sandsjö
Klintehamn/Kristianstad
VD/Föreningsledare

Per-Ola Färdig
Kristianstad
Vice VD/Driftschef

Kristina Granquist-Nordén
Kävlinge
Personalchef

Lars Brynk
Hässleholm
Ekonomichef

Sture Johansson
Sölvesborg
Marknadschef

Peter Mattisson
Kristianstad
Fastighet/Butiksutveckling

Mats Eriksson
Vittskövle,
Styrelseledamot
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Välkommen till årets 
distriktsstämma!

Föreningsstämma

Vill du ha ditt saldobesked hemskickat 
ringer du 0771-17 17 17 (tonval 2 – 2). 
Även övriga frågor som berör medlem-
skapet besvaras på detta telefonnum-
mer.

Saldobesked

Kaffe med förtäring

Dagordning för distriktsstämman
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
3. Rapport om föreningens verksamhet.
4. Rapport om butikernas verksamhet i distriktet.
5. Rapport om motioner.
6. Medlemmarnas frågestund.
7. Val av butikens/distriktets ägarombud samt ersättare
    till föreningsstämman.
8. Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning.

Utöver mötesförhandlingar kommer 
olika aktiviteter att förekomma och
givetvis bjuds det på kaffe och
förtäring.

Mötesplan

Varje besökare på stämman får 
ett värdekort som inlöses i våra 
butiker.

Välkommen till våra distriktsstämmor vilka
avhålles under tiden 6 mars – 19 mars.
Se anslag/inbjudan i respektive butik. I vissa
butiker är det bindande anmälan som gäller.
Vid frågor kontakta Medlemsassistent
Carin Åkesson tfn 010-747 20 14.

Sommarlust och Coop City
Biograf Kosmorama sal 2, 18/3 kl 09.45.

Nättraby Församlingshem 16/3 kl 18.00.

Hasslö PRO-lokalen 14/3 kl 18.00.

Sibbhult, Broby, Knislinge och Osby
Tydinge Festplats 19/3 kl 13.00-16.30.

Degeberga Stugby samlingssalen 13/3 kl 18.00.

Rödeby Centrumhuset 15/3 kl 18.00.

Hörby i butiken 16/3 kl 18.00.

Höör Gästgivaregården 7/3 kl 18.00.

Kallinge Folkets Hus 9/3 kl 18.00.

Vä Ringelund, Mansdalav. 15/3 kl 18.00.

Eslöv Medborgarhuset 9/3 kl 19.00.

Hässleholm T4 lilla matsalen 14/3 kl 18.00.

Åhus Gärdskan 12/3 kl 16.00.

Sölvesborg Nakterhuset 15/3 kl 18.00

Tag med ditt MedMera-kort, 
det gäller som röstkort!

Föreningsstämman hålls på Yllan, 
Videllsgatan 6, i Kristianstad torsdagen 
den 30 mars med samling kl. 18.00 
och start av stämmoförhandlingarna 
klockan 18.30. Till föreningsstämman 
kallas ägarombud för Coop 
Kristianstad Blekinge, styrelsens 
ledamöter, revisorer och förenings-
ledning. Kallelse, program och 
dagordning kommer att tillsändas 
stämmodeltagarna brevledes i mars.

Carin Åkesson
Medlemsassistent

Värdekort

Inlöses i alla våra butiker t o m 15 april - 2017

Som tack för ditt besök på vår distrikts-/butiks-

stämma så får du 50:-i rabatt när du handlar av 

våra egna varumärken Coop, X-tra eller Änglamark.

Gäller butikens befintliga sortiment.

Kupongen lämnas i kassan och  kan ej lösas

in mot kontanter.

ID-nummer (står på MedMera-kortet)

Ifylles av butik, butiksnummer: 
Namn:

KRISTIANSTAD BLEKINGE
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Kooperativt bistånd
We Effect är en biståndsorganisation 
som sedan 1958 tänker och agerar 
långsiktigt – för att förändringar ska bestå. 
Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt 
biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. 
Bakom organisationen står ett sextiotal 
svenska företag och organisationer med 
rötter i den svenska kooperationen. I vårt 
biståndsarbete riktar vi oss till kvinnor 
och män som lever i fattigdom och är 
medlemmar, eller potentiella medlemmar, 
i kooperativ eller andra demokratiska 
grupper. De saknar inte idéer eller 
drömmar. Men de saknar resurser för att 
kunna ta klivet ur fattigdomen. Det är där 
We Effect kommer in med sakkunskap, 
erfarenhet och resurser. Grunden för 
We Effects biståndsarbete är att göra det 
möjligt för människor att organisera sig. 

Nästa steg är att erbjuda nya kunskaper 
– i jordbruk, företagande, ekonomi, 
jämställdhet, ledarskap. Genom eget 
arbete kan deltagarna i biståndsprojekten 
sedan omsätta de nya kunskaperna till 
konkreta resultat: mer mat, ökad inkomst, 
en värdig bostad, ökat inflytande. Våra 
insatser i fält utformas i samråd med 
deltagarna i projektet, det är då biståndet 
får bäst effekt. Det sker också alltid i 
samarbete med en lokal organisation, för 
att projekten ska kunna fortsätta utan oss. 
Inom CKB är vi många som hjälper till 
genom olika arrangemang. Då du pantat 
burkar och flaskor har det kommit in 91 
285:-, anställda har genom löneavdrag 
skänkt 8 200:-, bössinsamlingar har gett 
38 506:-. Totalt har vi samlat in 137 991:- 
under 2016. Du kan även ansluta Coop 

Sedan februari 2015 har vi haft ägar-
inflytande enligt modellen ovan och det har 
fungerat på ett bra sätt.  Alla ägarombud 
har engagerat sig och deltagit vid ut-
bildningar om ekonomi och föreningens 
butiksdrift. Nya utbildningar kommer att 
genomföras efter hand och det kommer 
att täcka alla verksamhetsområden inom 

föreningen. Vi har påbörjat ett arbete med att 
ta fram en verksamhetskod tillsammans med 
alla kooperativa föreningar i Sverige. Denna 
kod skall på ett tydligt och transparent sätt visa 
hur föreningen styrs och hur förtroendevalda 
väljs till sina respektive uppdrag samt 
vilka spelregler som gäller i föreningen. 
Kooperativa Förbundet har tillsammans med 

övriga kooperationen i Sverige under en 
längre tid drivit på för modernisering av 
lagstiftning för ekonomiska föreningar. 
Ny lagstiftning behövs för att ge en större 
balans och rättvisa mellan kooperativ och 
privat handel.

MedMera kontot till ”Bistånd på köpet”. Det 
innebär att du låter öresutjämningen tillfalla 
We Effect och Vi-skogen. Du kan anmäla dig 
genom att ringa kundtjänst 0771-17 17 17.
Tack alla som har hjälpt till.



Coop Höör

Coop Nättraby
Två veckor innan midsommar bjöd butikschef Mikael Eklund 
in till premiär för nya Coop i Nättraby.
Butiken hade då genomgått en total förvandling med ett nytt 
kundvarv, nya kylar och frysar, ny inre färgsättning enligt det 
nya butikskoncept vi arbetar efter i Coop Sverige. Det har gett 
en mycket modern butik med ett avsevärt större färsk-
varusortiment än tidigare och även en nysatsning på vår
manuella disk. Vi har även installerat en ny glasad entré så
att butiken startar med ett fräschare kundvarv än tidigare. 
Utvändigt har tillfarter och parkeringsplatser gjorts om med 
en ny layout samt ny ytbeläggning har lagts på hela området. 
Fastigheten har även målats om.

Coop Vä
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Under vintern 2015-2016 så skedde stora förändringar i vår 
butik i Åhus. Magdalena Wikman tillträdde som ny butikschef, 
butiken byggdes om och fick större yta, en ny spelbutik bygg-
des direkt innanför entrén, ett nytt entréparti installerades och 
hela fastigheten målades om. Resultatet har blivit en modern 
butik med ett högt serviceinnehåll.
Insatserna har uppskattats väldigt mycket av våra medlemmar 
och kunder. Coop i Åhus har under 2016 varit den butik i
föreningen som vuxit snabbast.

I Vä strax söder om Kristianstad har vi gjort årets största 
investering. Där har vi byggt en helt ny fastighet bredvid
den tidigare butiken då vi helt växt ur den gamla.
Den nya butiken har en säljyta på 1500 kvadratmeter vilket
är mer än dubbelt så mycket som i den gamla butiken.
”Nu kan vi erbjuda kunderna ett mycket större och bredare 
sortiment. Vi satsar hårt på vår manuella delikatess och vårt 
butikspackade kött med bland annat ett mycket bredare
utbud av varor från våra lokala leverantörer. En satsning
som våra kunder efterfrågar mer och mer” säger Butikschef 
Peter Almgren.
Jämfört med den tidigare butiken har det tillförts över 60
meter kyl och frys, sortimentet har utökats med ca 2500
artiklar, mestadels färskvaror.
Genom satsningen kan butiken fortsätta sin starka utveckling 
som färskvarubutik, men även erbjuda ett avsevärt större och 
mer spännande sortiment av specerier och hygienartiklar.
”Sammantaget gör det att våra kunder och medlemmar i Vä 
nu kan göra alla sina dagligvaruinköp i nya Coop Vä” säger 
butikschef Peter Almgren.

Coop Åhus

Lagom till påsk nyöppnade Coop i Höör efter en omfattande 
renovering. Rummen för Frukt&Grönt samt mejeri togs bort 
och ersattes av nya moderna kylar för dessa avdelningar.
Automaterna för pant flyttades från entrén till en ny plats.
På så sätt frigjorde vi yta som innebar ett fräschare och mer
välkomnande första intryck av butiken. Ett nytt kundvarv
skapades därefter vilket har gjort butiken mera överskådlig
och lättare att handla i. ”Sist men inte minst, säger butikschef 
Maths Andersson, har vi utökat servicen till våra kunder och 
kan nu även erbjuda speltjänster i butiken”



Lokala partners
En viktig strategi för oss är att skapa täta samarbeten med 
Skånes och Blekinges många duktiga odlare och producenter. 
Vi gör det av två skäl. Dels så efterfrågas produkterna av våra 
kunder dels så stimulerar vi den lokala ekonomin genom att 
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öka konsumtionen av lokalt producerade produkter. Det tjänar 
vi alla på. Under åren har det tillkommit några nya leverantörer 
och är nu mer än 50 till antalet. Du kan läsa mer om några av 
dessa här nedan.

Elleholmstomater utanför Mörrum
Elleholms tomatodling är ett familjeägt företag som drivs av 
Thomas och Carola Lilja, och har idag 20-talet anställda.
Med våra 25 500 kvadratmeter är vi Sveriges näst största 
tomatodling, och här odlar vi årligen 1 350 000 kg tomater.
Vår odling är belägen i Elleholm utanför Mörrum, med närhet 
till både havet och Mörrumsån. För oss är det viktigt med 
inhemskt producerade livsmedel, både när det gäller smak
och ur miljösynpunkt. Att få fram goda och smakrika
tomater ligger oss varmt om hjärtat och vi strävar alltid efter 
att utvecklas.
Vi har ett högt kvalitetstänk, stor målmedvetenhet och en 
hängivenhet att få fram svenska tomater som sticker ut från 
mängden.

Strurebröd i Kristianstad
Sturebröd är ett lokalt bageri med lång historia. Vi har tagit 
vara på många fina gamla recept från våra duktiga bagare. 
Brödrecept som bygger på traditionella principer och ärliga 
ingredienser.
Nya spännande bröd uvecklas, testas, justeras och hamnar slut-
ligen på butikernas hyllor. Håll utkik efter nya goda bröd som 
kan sätta guldkant på ditt frukost- eller middagsbord.

Urshultsbagarn
På Urshultsbagarn förenar vi det bästa av två epoker. Vi har 
valt att behålla hantverket och de gamla traditionerna, men 
moderna rön och metoder har getts utrymme i produktionen.
Under årens lopp har lokalerna byggts till i etapper. Vid den 
tillbyggnad som gjordes 2007 tillkom en toppmodern, datori-
serad produktionslina.
Sedan 2005 arbetar vi enligt HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point). Det innebär bland annat att vi har en 
väl utvecklad egenkontroll samt godkända rutiner för spår-
barhet i produktionen flera år bakåt i tiden.

Södervidinge Stenugnsbageri
Det var farfar Knut Holmén som 1965 tog över Södervidinge-
Bagaren, ett bageri med anor från 1902. Många traditionella 
recept lever kvar än idag, uppdaterade med moderna smaker. 
Och nu liksom då bakas våra bröd i rejäla stenugnar för den 
fina skorpan och goda smakens skull. 

På Södervidinge är vi stolta över våra bröd, våra duktiga 
bagare och de skånska baktraditionerna. Vi är mycket noga 
med vad vi stoppar i degen. I våra matbröd används enbart 
naturliga ingredienser och råvarorna kommer i stor utsträck-
ning från lokala odlare.
Vi tar ett aktivt miljöansvar och har idag bland annat 70 % 
förnyelsebar energi i produktionen. 

Ekne gård i Olofström
Ekne Gård producerar många olika sorters potatis. Våra
vanligaste sorter är Asterix, Bintje, King Edward och Sava.
Äggproduktionen är en viktig del av Ekne Gårds verksamhet.
Alla våra ägg kommer från frigående höns.
Fodret de äter kommer från svenskodlad spannmål som bidrar 
till öppna landskap. Ekne Gård kan därmed garantera ett rent 
foder, fritt från antibiotika, hormoner eller liknande tillsatser.



Under 2016 införde vi ett nytt butikseffektivitetsprogram - 
BE. Det är Coop som har tagit fram ett arbetsmaterial som 
består av 6 huvudområde, enligt nedan.  Detta material har 
driftscheferna arbetat mycket med under året.

BE-verktygslådan består av 6 huvudområden

Under tydlig ledning och engagerade medarbetare har vi 
sett över organisationen i butik. I alla butiker (förutom på 
Hasslö och i Sibbhult) har vi utsett två säljledare som ska 
bilda en ledningsgrupp tillsammans med butikscheferna.

Bygg ditt ”dreamteam” efter en trappmodell
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Nöjd Kund index
Nöjd kund är en mätning som vi gör genom att kunden får 
svara på olika frågor efter att den varit inne i butiken och 
handlat. Det handlar om hur kunden blir bemött, att vi har 
rätt varor i butiken, vad kunden anser om olika avdelningar 
och mycket mer. Vi ligger ganska bra till totalt men även 
här kan vi bli bättre. 

Arbetet med friskvård
Vi har Avonova som företagshälsovård och vi arbetar 
mycket tillsammans med dem för att klara våra mål för 
sjukfrånvaro. Detta gör vi genom att arbeta med tidiga 
insatser.
Hälsan på arbetsplatsen påverkas av en rad olika faktorer, 
såväl enskilda som samverkande. Vi försöker målstyra 
kommande insatser mot mer hälsofrämjande karaktär.
De första åtta månaderna hade vi använt ca 68% till
rådgivning och förebyggande insatser och 32% till
rehabilitering.

PERSONAL

Utbildning 
Övriga utbildningsinsatser har varit individuell- och grupp-
coachning för butikerna i Broby, Sölvesborg, Höör och 
Osby.
Vi har öppnat en ny butik i Vä och vi har rekryterat
personal genom att tjänsterna annonserades ut och man 
sökte även internt. Många är kvar från den gamla butiken 
och en del nya tillkom. Här har vi utbildat personalen inom 
olika områden.
Truckutbildning har vi genomfört vid två tillfällen så vi
har totalt utbildat 15 truckförare under året.
Det har kommit en ny förordning från arbetsmiljöverket 
som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö i 
butik. Denna är ganska omfattande så vi har haft en dags 
utbildning (via Avonova) för samtliga butikschefer
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BE-verktygslåda består av 6 huvudområden

6. Kvalitetsarbete i 
butik
• Säker mat
• Riskbaserade rutiner
• Certifiering 

livsmedelshantering 
i butik

5. Aktiviteter för att 
förbättra försäljning 
och marginal
• Gavlar och torg
• EVM & EKO
• Kundmöte

4. Effektivt fys- & 
svinnarbete
• Målsättning
• Mätning
• Uppföljning

1. Tydlig ledning & 
engagerade 
medarbetare
• Roller och ansvar
• Organisationsstruktur
• Uppföljning

2. Arbetssätt och 
rutiner för effektiv 
drift
• Standardiserade  

rutiner & 
processer

3. Optimerad 
bemanning
• Arbetsscheman
• Rutinscheman

För att vi ska hitta ett bra arbetssätt har vi startat med den 
inre drivkraften. Detta innebär att ledningsgrupperna har 
påbörjat en utbildning hur de ska arbeta mer målstyrt.
Man har stort fokus på att få till ett nytt arbetssätt där man 
får med all personal i butikerna.
Vi har haft utbildning för ledningsgrupperna ett par gånger 
under året. Butikscheferna har fått lite mer information av 
kollegor från CBS (Coop Butiker & Stormarknader) som 
redan kommit in i det nya arbetssättet. De har beskrivit 
vilka fördelar som finns genom att arbeta med programmet.
Vi kommer att fortsätta detta utvecklingsarbete även under 
2017.

angående förordningen och övergripande om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.
Ett antal butiker har fått spelavdelningar så utbildning inom 
ATG och Svenska spel har genomförts i Åhus, Höör, Osby 
och Hörby. Vi har även haft duktig personal från andra 
enheter på plats vid öppningen.

Information
Vi har haft fem butikschefsmöten under året. Vid ett tvåda-
garsmöte i maj var Skånemejerier värd och ett tvådagars-
möte var på Ronneby Brunn i september. Vid ett möte var 
samtliga i ledningsgrupperna inbjudna och där visade vår 
VD vad vi gjort de senaste fem åren och presenterade även 
målbilden framöver.
Det har inte skett några förändringar när det gäller butiks-
chefer under detta år.

Medarbetarundersökning
Vi har genomfört en medarbetarundersökning under året
där vi bl a mäter arbetsglädje. Vi hade en mycket bra svars-
frekvens på 91%  (286 av 313). Den totala arbetsglädjen för 
oss var 66 och vårt mål inför nästa mätning är 75. Det var 
ganska stor spridning mellan butikerna och vi kommer att 
arbeta aktivt med de som ligger lågt. 
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Bygg ditt ”dreamteam” efter en trappstegsmodell 

Inre drivkraft 
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Prestation 
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Hög värdering (75 - 100) Medel värdering (60 - 74) Låg värdering (0 - 59) +/-  Utveckling sedan föregående undersökning
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GÅRDSFISK I TOLLARP PRISADES 
MED ÄNGLAMARKSPRISET 2016

Svenska folket har röstat fram Gårdsfisk i Tollarp till
vinnare av Coops Änglamarkspris 2016. Temat för årets 
pris är hållbar mat och Gårdsfisk tilldelas en prischeck på 
100 000 kronor och får dessutom möjligheten att sälja sina 
produkter i samverkan med Coops egna varumärken.
I sol på Solidens scen, inför tusentals besökare, mottog
Mikael Olenmark Dessalles och Johan Ljungquist från 
Gårdsfisk prischecken på 100 000 kronor av Sonat
Burman-Olsson, vd Coop Sverige.
– Vi är stolta och glada för att hållbar fiskodling får så här 
fin uppmärksamhet. Priset är också ett bevis på att det vi 
gör är en del av framtidens livsmedelsproduktion, säger 
Johan Ljunquist, som grundat Gårdsfisk tillsammans med 
Mikael Olenmark Dessalles.
Änglamarkspriset har delats ut av Coop sedan 2002 och är 
ett pris för att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ inom 
miljö och hållbarhet. 
Gårdsfisk produkt rökt ålmal såldes med stor framgång i 
alla föreningens butiker i samband med jul och nyår.
Ålmalen är bra alternativ till den rödlistade ålen som vi
inte säljer hos oss.

I konsultföretaget Differs årliga undersökning där svenska 
folket fritt får ange Sveriges grönaste varumärken placerar 
sig återigen Änglamark på förstaplatsen, följt av moderva-
rumärket Coop som kommer på andra plats. Det är sjätte 
året i rad som Änglamark tar hem förstaplatsen i undersök-
ningen.
– Att Änglamark tar hem förstaplatsen för sjätte året i rad 
visar verkligen att varumärket har en stark kärlekshistoria 
med svenska folket, en relation vi kommer fortsätta att ut-
veckla och vårda. Att vårt modervarumärke Coop dessutom 
kniper en delad förstaplats i ytterligare en kategori bevisar 
att vi verkligen är Sveriges grönaste matkedja, säger Björn 
Larsson, marknadsdirektör på Coop Sverige.
Coop har Sveriges största sortiment av ekologiska och 
miljömärkta varor och är störst i branschen på ekologiska 
varor med en försäljningsandel på 9,2 procent. Varumärket 
Änglamark firar 25 år 2016 och skapades utifrån att Coops 
medlemmar krävde ett större och bättre utbud av ekologiska 

KRAV-CERTIFIERAT SLAKTERI 
MED FOKUS PÅ ETIK OCH KVALITÉ
Sjunkaröd ligger lite avsides, som man säger och där ligger 
Skånska Vilt. Har du nöjet att komma hit kan du lätt få 
intrycket av att det inte är djuren som kommer till Skånska 
Vilt utan att det är Skånska Vilt som har kommit till djuren. 
Mitt ute i skog och mark ligger företaget, omgivet av allt 
det som de sysslar med. Och det är mycket. Här tar de hand 
om nöt, fläsk, lamm och inte minst vilt.

Här sträcker sig verksamheten över hela kedjan. De föder 
upp, slaktar, mörar och styckar allt på en och samma plats. 
En transport in och en transport ut, direkt till butik. Djuren 
kommer som längst sex mil härifrån. Ibland till och med 
gående i grimma. “Så nära är det” säger vd Pär-Ola
Andersson.

Sedan augusti är Skånska Vilt även stolt leverantör av Coop 
Änglamarks närproducerade ekologiska nötkött.

DUBBEL SEGER FÖR ÄNGLAMARK OCH COOP
UTSEDDA TILL SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKEN

produkter i sina butiker. Änglamarks sortiment består idag 
av cirka 400 produkter och nya produkter lanseras löpande. 
Änglamarks glass har under våren rönt stor uppskattning 
bland konsumenter och i smaktester.

1:a Änglamark

Sveriges
Grönste

Varumärke

2:a Coop 3:a ICA

SVERIGES
GRÖNASTE
VARUMÄRKE
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Gäller endast hos Coop.

Har du frågor ring 
Coop Kundservice på 

0771 - 17 17 17
Vardagar mellan kl 8 och 18

1  Villkor för att samla poäng hos Partner kan variera.
2  Med det här kortet handlar du först och betalar sen.
3  Kvarstår utifrån att Visa hade insättningsgaranti.
4  Vi bjuder på första årsavgiften (348 kr).
5  Vi bjuder på första årsavgiften (144 kr). 

Med reservation för ändringar (oktober 2016).

Maxgräns på totalt 50 000 insamlade poäng per månad utanför Coop.

* EFFEKTIVRÄNTA:
A  Vid kreditränta 15,45%, årsavgift 348 kr, aviseringsavgift 30 kr och en utnyttjad kredit på 10 000 kr,  
     blir effektivräntan 21,91%. Betalar du tillbaka den utnyttjade krediten på 1 år har det kostat dig 1 322 kr.
B  Vid kreditränta 13,95%, ingen årsavgift, aviseringsavgift 30 kr och en utnyttjad kredit på 10 000 kr,  
     blir effektivräntan 18,53%. Betalar du tillbaka den utnyttjade krediten på 1 år har det kostat dig 911 kr.
C  Vid kreditränta 10,95%, årsavgift 95 kr, aviseringsavgift 30 kr och en utnyttjad kredit på 10 000 kr, blir  
     effektivräntan 15,50%. Betalar du tillbaka den utnyttjade krediten på 1 år har det kostat dig 881 kr.
D  Vid kreditränta 9,95%, årsavgift 144 kr, aviseringsavgift 30 kr och en utnyttjad utjämningskredit på 300 kr,  
     blir effektivräntan 226%. Betalar du tillbaka den utnyttjade krediten på 1 år har det kostat dig 456 kr.
E  Vid kreditränta 9,95%, ingen årsavgift, aviseringsavgift 30 kr och en utnyttjad kredit på 10 000 kr, blir  
     effektivräntan 14,42%. Betalar du tillbaka den utnyttjade krediten på 1 år har det kostat dig  828 kr.

FÖRMÅNER
COOP MEDMERA  
MER

COOP MEDMERA  
BETALA EFTER

COOP MEDMERA  
BETALA EFTER (fd VISA)

COOP MEDMERA  
BETALA FÖRE

COOP MEDMERA  
KONTO

Poäng per krona när du  
betalar med kortet hos Coop

2 p 2 p 2 p   2 p 2 p

Poäng hos Partner1 Ja Ja Ja   Ja Ja

Poäng på allt – överallt 0,5 p 0,25 p 0,25 p   Nej -

Ränta på insatta pengar Nej Nej Ja, fn 0%   Ja, fn 0,1% Ja, fn 0%

Avgiftsfria kontantuttag  
i Coop-butiker

Ja Ja Ja   Ja Ja

Användas för köp 
/kontantuttag utanför Coop

Ja Ja Ja   Ja -

Avgiftsfria kontantuttag  
i automat

Ja Nej Nej   Ja -

Räntefri kredit upp till 54 dagar Ja Ja Ja   Ja Nej

 Maxkredit 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr   300 kr i utjämningskredit 50 000 kr

Kreditränta (april 2016) 15,45% 13,95% 10,95%   9,95% 9,95%

Effektivränta* vid 10 000 kr 21,91%A 18,53%B 15,50%C   226%D  

   Utjämningskredit 300 kr
14,42%E

Aviseringsavgift  vid 
 räntebärande kredit

30 kr 30 kr 30 kr   30 kr 30 kr

 Insättningsgaranti Nej2 Nej2 Ja3   Ja Ja

Reseförsäkring Bas Nej Ja Ja   Ja -

Reseförsäkring Plus Ja Nej Nej   Nej -

Köpskydd Ja Nej Nej   Nej -

Prisskydd Ja Nej Nej   Nej -

Valutaväxlingspåslag 1,75% Nej Ja Ja   Ja -

Årsavgift 348  kr4 0 kr 95 kr   144 kr5 0 kr

Årsavgift extrakort 0 kr 0 kr 95 kr   0 kr 0 kr

VI GER MER TILLBAKA.
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Med reservation för ändringar (oktober 2016). Maxgräns på totalt 50 000 insamlade poäng per månad utanför Coop.

STOLT HISTORIA
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
Coop Kristianstad Blekinge är ett medlemsägt företag som bedriver detaljhandel med fokus på dagligvaror. Det sker genom 2 Coop Ex-
tra, 6 Coop, 8 Coop Konsum, samt 2 Coop Nära. Verksamhetsområdet omfattar nordöstra och mellersta Skåne, samt Blekinge län. 

Flerårsjämförelse
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen redovisar för 2016 ett starkt förbättrat resultat, 
trots ett mycket investeringsintensivt år. Rörelseresultatet upp-
går till 20 mkr och innebär en rörelsemarginal på 2,1%.

Under året har föreningen startat arbetet med att ställa om sina 
butiker till nya nationella format som beslutats inom Coop i 
Sverige. Det innebär att våra butiker över en period på cirka 
tre år skall inordnas i något av formaten Stora Coop, Coop 
respektive Lilla Coop. Årets formatomställningar har berört 
Åhus, Höör, Nättraby samt Vä. Sedan tidigare är Coop City i 
Kristianstad, samt Coop Sölvesborg omställda. Det innebär att 
sex av våra arton butiker nu är enligt de nya formaten. Arbetet 
med formatomställningar kommer ytterligare att intensifieras 
under 2017.

Under början av 2016 har vi slutfört investeringen i Åhus. Det 
har gett oss en större och modernare butik, med en integrerad 
spelavdelning som förbutik.

Under våren genomfördes en total renovering av vår butik i 
Höör och till påsk kunde vi stolt ha nypremiär för vår moderna 
Coopbutik.

Parallellt med investeringen i Höör startades ett stort utveck-
lingsprojekt i Nättraby. Investeringen i Nättraby innehåller en 
ny lösning för den yttre miljön och därmed tillgängligheten till 
butiken. Den ger en klar förbättring avseende trafikrörelserna 
och parkeringsmöjligheterna för våra kunder. Invändigt har 
butiken genomgått en total omdisponering och uppfräschning, 
vilket medfört att nästan alla kylar och frysar bytts ut med 
energibesparingar som följd. I början av juni månad var det 
premiär för nya Coop i Nättraby.

Årets största investering har gjorts i Vä utanför Kristianstad. 
Där har vi byggt en helt ny fastighet bredvid vår gamla butik, 
för att kunna erbjuda våra kunder en butik i absolut toppklass. 
Den nya butiken är dubbelt så stor som den gamla, såväl vad 
avser yta som sortiment. Butiken har ett stort fokus på färskva-
ror, vilket visas av en stor manuell disk och egen styckning 
av kött. I butiken finns också andra moderna lösningar, såsom 
elektroniska hyllkantsetiketter och självutcheckningskassor. 

Antal anställda är omräknat till helårsanställda. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

I slutet av oktober månad hade vi premiär för nya Coop i Vä.

Coop Sverige AB har under året återbetalat 11 MSEK som tidi-
gare utgjorde aktieägartillskott.

Vi har under året amorterat de sista 14,9 mkr av låneskulden
till Nordea och föreningen är därmed fri från skulder till kredit-
institut.

Vi måste fortsätta vårt långsiktiga arbete med att ytterligare för-
stärka vår resultatförmåga. Föreningen har under hösten startat 
ett utvecklingsprojekt för att skapa likartade organisationer och 
arbetssätt i alla våra butiker. Det innebär bland annat att samtliga 
butiker skall arbeta med ledningsgrupper och dokumenterade 
rutiner för alla varuavsnitt i butiken. Projektet beräknas pågå 
under hela 2017 och sannolikt in på 2018. Projektet skall ge oss 
en högre butikseffektivitet och därmed bidra till en långsiktigt 
stärkt resultatförmåga i Coop Kristianstad Blekinge. Konkurren-
sen i vårt verksamhetsområde som domineras av butiker i stora 
format samt lågprisbutiker, har ytterligare skärpts med Citygross 
etablering i Hässleholm. Denna etablering ställer stora krav på
vår egen anpassningsförmåga i Coop Extra Hässleholm.

Omsättning och kostnader
Omsättningen under året uppgår till 940 mkr exklusive moms, 
vilket innebär en ökning med 9 mkr eller 1,0 %

Kostnad för sålda varor har minskat med 5,6 mkr och är som 
andel av omsättningen 71,8 %, vilket är en minskning med 1,3 
procentenheter som medför en högre täckningsgrad.

Personalkostnader som belastar resultatet i föreningen har ökat 
med 8,0 mkr eller 5,8 %, som en följd av expansion, utökat
serviceinnehåll i butikerna, samt höjda arbetsgivaravgifter för 
alla yngre anställda.

Resultat
Föreningens rörelseresultat uppgår till 19,9 mkr och motsvarande 
resultat för 2015 uppgick till 10,0 mkr. Det är en mycket kraftig 
förbättring av resultatet, trots ett expansivt år som dragit med sig 
höga projekt- och omställningskostnader.

Siffrorna i flerårsöversikten är ej jämförbara, då de år 2014 och bakåt i tiden avser hela koncernen.

2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning    mkr 940 931 989 1 003 1 093

Rörelseresultat    mkr 20 10 10 -14 -19

Resultat efter finansiella poster  mkr 20 14 4 -27 -16

Balansomslutning   mkr 430 420 410 433 508

Helårsanställda    st 290 285 284 311 365

Soliditet    % 71 69 67 62 58

Avkastning på totalt kapital  % 5 3 1 neg neg

Eget kapital   mkr 307 288 274 267 292



Förändring av eget kapital

Eget kapital
2016-01-01
Avsättning till
bundna reserver
Medlemsinsatser
Årets resultat
Eget kapital
2016-12-31 
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Investeringar
Investeringarna har detta år varit historiskt höga och uppgår 
till 71 mkr. Sammantaget har vi investerat 25 miljoner kronor i 
byggnader och 33 miljoner kronor i inventarier, samt 13 i mark 
och markanläggningar.

Soliditeten är mycket god och uppgår till 71 %.

Medlemsutveckling
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början  131 678
Antal tillkomna medlemmar    2 015 
Antal avgångna medlemmar    -1 541
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut   132 152

Framtida utveckling
Under 2017 bedömer vi att den positiva resultatutvecklingen 
kommer att fortsätta. Resultatet kommer vara starkt påverkat 
av stora omställningskostnader på grund av de mycket omfat-
tande investeringar som gjorts 2016, samt de som planeras för 
2017.

Vi fortsätter vår offensiva satsning i marknaden. Projektering 
pågår just nu för en om- och tillbyggnad av vår butik i Dege-
berga. Projektering och utredningsarbete pågår också för att 
utveckla våra butiker i Rödeby och Kallinge. Kontakter med 
myndigheter och fastighetsägare sker i dessa fall och kräver
positiva besked, varför det finns anledning att vara försiktig 
med när investeringarna kan ske. Utöver detta kommer ytterli-
gare butiker att genomgå formatomställningar.

Kristianstad den 17 februari 2017 

Per-Åke Sandsjö
Verkställande direktör

Glenn Johansson
Vice ordförande

Mats Eriksson

Pia Webeklint

Doris Gustafsson
Ordförande

Anette Lilja Christina Nilsson  Anne Olsson

Monika Hall Mari Svensson

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel    212 126 964
Årets resultat                  19 082 140
                  kronor   231 209 104

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras så att:
Avsättning till reservfond   1 000 000
Avsättning till balanserade vinstmedel                    230 209 104
     kronor            231 209 104

Medlems-
insatser

Bundna
reserver

Fria
reserver

Summa
eget kapital

20 436 54 886 212 827  288 149

700 -700 -
-157 -157

19 082 19 082

20 279 55 586 231 209  307 074

Styrelsen och föreningsledningen önskar avslutningsvis rikta 
ett stort tack till alla våra anställda, förtroendevalda och 
medlemmar för en fin uppslutning kring Coop Kristianstad 
Blekinge.



FÖRENINGENS RESULTATRÄKNING
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Belopp i tkr Not 2016 2015
Omsättning 939 941 930 990

Kostnad för sålda varor -675 140 -680 722

Bruttoresultat 264 801 250 268

Försäljningskostnader -240 316 -234 574

Administrationsomkostnader -17 645 -18 190

Övriga rörelseintäkter 2 13 131 13 058

Övriga rörelsekostnader -95 -518

Rörelseresultat 3,4,5 19 876 10 044

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 6 -240 3 673

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 162 519

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -198 -431

Summa resultat från finansiella poster -276 3 761

Resultat efter finansiella poster 19 600 13 805

Skatt på årets resultat 9 -518 -355

ÅRETS VINST 19 082 13 450



FÖRENINGENS  BALANSRÄKNING
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Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 169 853 136 704

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 8 228 8 747

Inventarier, verktyg och installationer 12 67 487 49 005
Pågående nyanläggningar 13 - 2 248

Summa materiella anläggningstillgångar 245 568 196 704

Finansiella anläggningstillgångar
Insatser i KF 14 45 904 45 904

Uppskjuten skattefordran 15 2 860 3 520

Andelar i koncernföretag 16 - -

Fordringar hos koncernföretag 6 853 7 094

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 - 30 613

Övriga långfristiga fordringar 18 2 425 3 425

Summa finansella anläggningstillgångar 58 042 90 556

Summa anläggningstillgångar 303 610 287 260

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm
Handelsvaror 40 844 38 846

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 849 2 077

Fordringar hos koncernföretag 81 -

Aktuella skattefordringar - 28

Övriga fordringar 589 67

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 10 026 8 603

Summa kortfristiga fordringar 13 545 10 775

Kassa och bank 20 72 192 83 526

Summa omsättningstillgångar 126 581 133 147

Summa tillgångar 430 191 420 407
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FÖRENINGENS  BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
Eget kapital

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 20 279 20 436
Reservfond 55 586 54 886

Summa bundet eget kapital 75 865 75 322

Fritt eget kapital 21

Balanserad vinst eller förlust 212 127 199 377

Årets vinst 19 082 13 450

Summa fritt eget kapital 231 209 212 827

Summa eget kapital 307 074 288 149

Avsättningar
Uppskjutna skatter 22 206 348

Summa avsättningar 206 348

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning 12 562 12 903

Skulder till kreditinstitut 23 - 6 917
Summa långfristiga skulder 12 562 19 820

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 23 - 8 000
Leverantörsskulder 60 575 56 786

Aktuella skatteskulder 99 -

Övriga kortfristiga skulder 13 601 11 347

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 36 074 35 957

Summa kortfristiga skulder 110 349 112 090

Summa eget kapital och skulder 430 191 420 407
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Belopp i tkr 2016 2015

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster 19 600 13 805

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 22 451 19 679

Återbetald skatt 127 53

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 42 178 33 537

Ökning/minskning varulager -1 998 484

Ökning/minskning kundfordringar 772 332

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -2 026 1 295

Ökning/minskning leverantörsskulder 3 789 492

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2 371 4 480
Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 542 40 620

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -71 315 -23 831
Sålda materiella anläggningstillgångar - 261

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 31 854 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 461 -23 570

Finansieringsverksamheten

Förändring av medlemsinsatser -157 27

Förändring av medlemsinlåning -341 -262

Amortering av skuld -14 917 -8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 415 -8 235

Årets kassaflöde -11 334 8 815
Likvida medel vid årets början 83 526 74 711
Likvida medel vid årets slut 72 192 83 526

Not
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NOTER FÖR FÖRENINGEN

NOT 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1: Årsredovisning K3.

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

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de 
på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan 
som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaff-
ningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med 
beräknat restvärde. Komponentuppdelning har skett för byggnader enligt K3.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.     
    
Byggnader                  20-50 år 
Förbättringsutgifter på annans fastighet                  20 år
Markanläggningar                      20 år  
Inventarier, verktyg och installationer                3-7 år 
 
Finansiella tillgångar och skulder     
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11
(Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

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.   

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.   
 
Varulager       
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvär-
det. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut metoden. 
Därvid har inkuransrisk beaktats. 
 
Skatt       
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller
på balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt 
att avdraget kan avräknas mot överskott inom en överblickbar framtid. Total skatt 
utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
       
Avsättningar       
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller 
informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett 
utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.  
 
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. Vid försäljning av 
varor redovisas intäkten vid leverans.
       
Leasing       
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. 
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som 
är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren 
till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett 
finansiellt leasingavtal. Inga väsentliga finansiella leasingavtal har identifierats i 
moderföretag eller koncern.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslut-
ningen.
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Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen

NOT 3  Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

2016 2015

Medelantalet anställda
Män 188 194
Kvinnor 102 91
Totalt 290 285

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören 2 333 2 230
Löner och ersättningar till övriga anställda 109 215 105 002
Summa 111 548 107 232

Sociala avgifter enligt lag och avtal 40 661 36 331
(varav pensionskostnad)                       (5 821)) (5 240) 
Totalt 152 209 143 563

Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelse och försäkring 
hos KP Pension och Försäkring. Tillgodohavande i stiftelse 31 december 
översteg motsvarande pensionsskuld med 12 797 tkr (13 615 tkr). För VD i 
föreningen är pensionsåldern 62 år och pension utgår med 75% av kontant 
lön och förmåner fram till 65 år, därefter enligt KTP-plan. Vid uppsägning 
från företagets sida som sker under de första 12 månaderna efter att VD 
tillträtt sin befattning, är VD berättigat till ett avgångsvederlag motsvarande 
6 månadslöner. Uppsägning efter de första 12 månaderna berättigar till ett 
avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.
Av föreningens pensionskostnader avser 329 (302) 
företagets yttersta ledning.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 7 7
Män 2 2
Totalt 9 9

Antal verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare
Kvinnor 1 1
Män 5 5
Totalt 6 6

NOT 4  Ersättning till revisorerna 2016 2015
KPMG
Revisionsuppdraget 165 170
Summa 165 170

NOT 5  Operationella leasingkostnader 2016 2015
Leasingkostnader avseende operationell
leasingavtal uppgår under året till: 4 490 5 727
Summa 4 490 5 727

NOT 6  Resultat från andelar i koncernföretag 2016 2015
Realisationsresultat vid försäljningar - 4 111
Resultatandelar kommanditbolag -240 -438
Summa -240 3 673

NOT 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter 2016 2015
Ränteintäkter 162 519
Summa 162 519

NOT 2  Övriga rörelseintäkter 2016 2015
Hyresintäkter 6 256 5 752
Lönebidrag 3 730 3 810
Övrigt 3 145 3 497
Summa 13 131 13 059

NOT 8  Räntekostnader och liknande resultatposter 2016 2015
Räntekostnader -198 -431
Summa -198 -431
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Sjukfrånvaro 2016 Sjukfrånvaro
2015

Sjukfrånvaro
2014

Åder totalt                  Total sjukfrånvaro

män         kvinnor   totalt               totalt                 totalt

1-29 år                        2,90%          3,90%            3,60%                     2,50%                         2,60%

30-49 år                      4,50%          6,70%            5,90%                     5,20%                         3,70%
50-99 år                      1,70%          5,70%            4,50%                     5,50%                         4,20%

Alla                             3,20%          5,40%            4,70%                     4,40%                         3,50%

Långtidsfrånvaro  >59 dagar
i relation till total sjukfrånvaro                           40,70%                   45,50%                       32,80%

Sjukfrånvaro

NOT 9  Skatt på årets resultat 2016 2015
Uppskjuten skatt -518 -355
Summa -518 -355

NOT 10 Byggnader och mark 2016 2015
Ingående anskaffningsvärden 229 582 157 186
Inköp 40 758 3 894
Försäljningar och utrangeringar - -3 809
Genom fusion - 72 311
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 270 340 229 582

Ingående avskrivningar -92 878 -56 782
Försäljningar och utrangeringar - 2 166
Genom fusion - -32 645
Avskrivningar -7 609 -5 617
Utgående ackumulerade avskrivningar -100 487 -92 878

Utgående restvärde enligt plan 169 853 136 704

NOT 11  Förbättringsutgifter på annans fastighet 2016 2015
Ingående anskaffningsvärden 11 221 11 221
Inköp 42 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 263 11 221

Ingående avskrivningar -2 474 -1 913
Avskrivningar -561 -561
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 035 -2 474

Utgående restvärde enligt plan 8 228 8 747

NOT 12  Inventarier, verktyg och installationer 2016 2015
Ingående anskaffningsvärden 157 337 134 346
Inköp 32 763 17 690
Försäljningar och utrangeringar -3 022 -1 842
Genom fusion - 7 143
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 187 078 157 337

Ingående avskrivningar -108 332 -91 077
Försäljningar och utrangeringar 2 944 1 324
Genom fusion - -6 619
Avskrivningar -14 203 -11 960
Utgående ackumulerade avskrivningar -119 591 -108 332

Utgående restvärde enligt plan 67 487 49 005

NOT 13  Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 2016 2015
Under året nedlagda kostnader - 2 248
Utgående nedlagda kostnader 0 2 248

NOT 14  Insatser i KF 2016 2015
Inbetalda insatser vid årets början 45 904 45 904
Summa 45 904 45 904

NOT 15 Uppskjuten skattefordran 2016 2015
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag 2 860 3 520
Summa 2 860 3 520

NOT 16 Andelar i koncernföretag Kapitalandel i % Antal andelar Bokfört värde
i kr 16-12-31

Granit & Beton Trean KB,
916621-3802, Karlskrona 100 1 av 2 1
Summa 100 1 av 2 1

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde - 10 860
Genom fusion - -10 860
Utgående restvärde enligt plan 0 0

NOT 17  Andra långfristiga värdepappersinnehav 2016 2015
Ingående anskaffningsvärden 30 613 30 613
Avgående värdepapper -30 613 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 30 613

NOT 18  Övriga långfristiga fordringar 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 3 425 3 425
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 425 3 425
Amorteringar, avgående fordringar -1 000 -
Utgående restvärde enligt plan 2 425 3 425

NOT 19  Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 2016 2015
Förutbetalda kostnader 1 796 425
Upplupna intäkter 8 230 8 178
Summa 10 026 8 603

NOT 20  Kassa och bank 2016 2015
Kassa 5 530 5 677
Koncernkonto * 36 001 46 978
Övrig bankräkning 30 661 30 871
Summa 72 192 83 526
* Föreningen har en del av sina bankkonton knutna till 
den så kallade kontokuranten, som är ett KF-internt 
koncernkonto med Kooperativa Förbundet Ekonomisk 
Förening som huvudkontoinnehavare.

NOT 23  Skulder till kreditinstitut 2016 2015
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut - 6 917
Summa 0 6 917

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut - 8 000
Summa - 8 000
Summa räntebärande skulder till kreditinstitut 0 14 917

NOT 24  Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 2016 2015
Upplupna löner 6 808 6 421
Upplupna semesterlöner 14 450 14 003
Upplupna sociala avgifter 10 129 9 415
Upplupna pensionkostnader 777 795
Förutbetalda hyresintäkter 396 376
Övriga poster 3 514 4 946
Summa 36 074 35 956

NOT 25  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2016 2015
För egna avsättningar, skulder och eventualförpliktelser
Fastighetsinteckningar - 51 660
Garantiåtagande, FPG/PRI 1 330 1 286
Ansvar som som komplementär i KB 6 853 7 094
Summa ställda säkerheter och eventualförpliktelser 8 183 60 040

NOT 26  Justeringar för poster
som inte ingår i kassaflöde, mm 2015 2014
Avskrivningar 22 373 19 679
Realisationsresultat 78 -
Summa justeringar 22 451 19 679

NOT 22  Avsättningar för uppskjuten skatt 2016 2015
Uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader för fastigheter:
Avsättning vid periodens ingång 349 434
Förändring i perioden -143 -85
Avsättning vid periodens utgång 206 349

NOT 21  Förslag till disposition av resultatet 2016 2015
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 212 127 199 377
Årets resultat 19 082 13 450
Summa vinstmedel 231 209 212 827
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
Avsättning i reservfond 1 000 700
Avsättning till balanserade vinstmedel 230 209 212 127
I ny räkning överförs 231 209 212 827
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FLERÅRSÖVERSIKT

FLERÅRSÖVERSIKT

SIFFRORNA I GRAFERNA ÄR EJ JÄMFÖRBARA,
DÅ DE AVSER KONCERNEN ÅR 2014 OCH BAKÅT.
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REVISIONSBERÄTTELSE

 
REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i 

Coop Kristianstad Blekinge Ekonomisk förening

Org nr 738200-2850
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coop Kristianstad Blekinge Ekonomisk Förening för år 2016.
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 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 

direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilllämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fat-
tar med grund i årsre-dovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till bety-
dande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland

•

•

•

•

•
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Kristianstad den 17 februari 2017

KPMG AB 

Jesper Sturesson
Auktoriserad revisor 

REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coop Kristianstad 
Blekinge Ekonomisk Förening för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffan-
de föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen 
om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot föreningen eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förening-
ens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta-
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

•

•
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BUTIKSBILDER

Efter att ha färdigställt utsidan under 2015 så 
fortsatte vi i början av 2016 att även göra en 
uppfräschning av interiören på Coop i Åhus.

Coop Nättraby fick en ordentlig 
ansiktslyftning. Allt från fasad till nytt 
fräscht kundvarv inne i butiken.

Nya Coop i Vä var inte en ombyggnad utan här byggde 
vi en helt ny butik med fördubblad säljyta. Det var 
första etappen på nya Vä Centrum.

Under 2016 gjordes en ordentlig upprustning av 
Coop i Höör. Fasaden fick sig en uppfräschning 
men den stora förändringen ser man inne i butiken. 

Coop Åhus

Coop Höör

Coop Nättraby

Coop Vä
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Allt fler frågar efter mat som kommer från
hemtrakten. Det gäller både kött, fisk,
fågel, grönsaker, frukt och bär.
I Skåne, Blekinge och Småland har vi
lantbrukare som föder upp djur på samma
gårdar och odlar på samma åkrar som
deras familjer gjort i generationer före
dem. Alltid med samma omsorg om djur
och natur.
I våra hemtrakter hittar vi också en mängd
små fina familjeföretag som förädlar det
som vuxit upp på gårdarna runt omkring.
Ost, korv, skinka, pastej och massor av
andra läckerheter av hög kvalitet, lagade
efter samma recept i generationer.
Alla de här fina produkterna kommer vi
att satsa lite extra på framöver.
För att du ska vara säker på att de verkligen
kommer från gårdar och grytor nära
dig, så kommer vi att samla dem runt
symbolen för Närproducerat.
Så när du ser symbolen i annons eller butik så
kan du vara säker på att ingen av godsakerna
har åksjuka.

• Askunga Dovvilt i Rödeby
• Bjäre Chips i Båstad
• Boalts Bröd i Sölvesborg
• Bofood i Karlshamn
• Bromölla Chark i Bromölla
• Blekingedelikatesser i Karlshamn
• Blekingekroppkakan i Karlskrona
• Coop Bageri i Kristianstad
• Degeberga slakteriprodukter i Degeberga
• Eknegård i Olofström
• Elleholmstomater i Mörrum
• Friskatorpet i Rinkaby
• Friskens Viltfågel i Vittskövle
• Fruehagens Ägg i Tyringe
• Furumossens gårdsmejeri i Hässleholm
• Gårdsfisk i Skättilljunga/Tollarp
• Göstas Bröd i Mörrum
• Heberleins i Förslöv
• Holms Kött & Chark i Landskrona
• Hörviks Rökeri i Hörvik
• Karlshamns Musteri i Karlshamn
• KG Paulsson i Bromölla
• Klackabacken i Önnestad
• Lagerbergs i Sölvesborg
• Lindvalls Chark i Strömsnäsbruk
• Lovice i Karlshamn

 
KarlskronaKarlshamn

Sölvesborg

Kristianstad

Eslöv

Trelleborg

Malmö

Helsingborg

Ystad

Lund

Ängelholm

Landskrona

Hässleholm

Simrishamn

Olofström

Ronneby

• Maglarpsbullen i Trelleborg
• Marieholmskorv i Marieholm
• Nedanbäcks Gårdbutik i Glimåkra
• Nordqvist Fiskexport  i Nogersund
• Näsby Chark i Kristianstad
• Nöbbelövs Ekologiska i Nöbbelöv
• Otto & Glassfabriken i Yngsjö
• Orupsgården i Eslöv
• Per i Vånga i Vånga
• Röstånga Mölla i Eslöv
• Skånemejerier i Malmö/Kristianstad
• Skånska Vilt i Sjunkaröd
• Snapphanechark i Hässleholm
• SP Chark i Asmundtorp
• SR Larsson Chark i Tollarp
• Sturebröd i Kristianstad
• Sverker Malmborgs kött i Svedala
• Södervidingebagaren i Södervidinge
• Tollarps Senap i Tollarp
• Tommy G´s Delikatesser i Hörvik
• Urshultsbagarn i Urshult
• Vägga Rökeri i Karlshamn
• Åhustopping i Åhus
• Öspab i Östra Sönnarslöv
• Österlenbryggarna i Tomelilla
• Östergård i Vinslöv
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