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Ä
nnu ett år har gått och nu är det 88 år sedan Bilägarnas  
Inköpsförening i Örnsköldsviks bildades. Det som nu-
mera är OK Örnsköldsvik Ekonomiska förening som till 
100 procent ägs av invånare i vår kommun.

En situation som vi är ganska ensamma om i landet  
|och onekligen stolta över. Vi fortsätter att hålla ett fast 

grepp om bränslepumpen och har under det gångna året jobbat vidare 
med att utveckla övriga verksamheter. Därför kan vi nu välkomna dig till 
en modern anläggning som passar bilen och bilisten som hand i handske  
– och även fotgängaren som vill köpa något praktiskt, nyttigt eller gott.

Än en gång; välkommen till en riktig station!

Ulf Tjernström, VD
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Ny butik med  
matigt koncept!

M
ed vårt nya butikskoncept Quick To Go får du fräsch, vällagad 
mat av hög kvalitet som fixas i butik, och en lugn loungedel där 
du kan avnjuta maten. Samtidigt har vi kvar, och har även utökat, 
vårt tidigare sortiment. Hos oss hittar du en fullservicestation i en 
modern butiksmiljö.

I våra totalrenoverade lokaler med ny inredning hittar du nu-
mera någonting gott att äta vare sig du är vrålhungrig eller bara lite småsugen. Efter-
som nybakt bröd blir de bästa mackorna bakar vi flera gånger under dagen så att du 
alltid kan få en fräsch och färsk macka med knaprig skorpa och mjukt inre. Lägg till 
krispiga grönsaker, god ost och mängder av fyllning, som köttbullar med rödbetssallad, 

MER TID  
FÖR PAUS
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Bild

kyckling och pesto, tonfisk eller kanske Club sandwich, så 
har du ett fräscht mål vare sig det gäller frukost, lunch eller 
den där kvällsmackan du är så sugen på. Komplettera med 
färskmalet kaffe på bästa arabicabönor, en av våra fräscha 
juicer eller någonting annat gott att dricka.

Vid vår stora glasdisk kan du också hitta smarrigt fikabröd 
som maffiga muffins, morotskakor och frasiga Wienerpecan. 
För den som hellre vill ha något varmt finns även hambur-
gare, kycklingspett och andra goda nyheter som till exempel 
en ny korvmeny med bland annat vår västerbottenostkorv. 
Samtidigt har vi kvar det tidigare utbudet, så det går fortfa-
rande att få sig en vanlig kokt med bröd. Slå dig sedan gärna 
ner i vår nya lounge där du kan äta i lugn och ro. Med ljud-
dämpande avskiljningsväggar och stillsam musik fungerar 
den som en mysig oas i butiken. 

Hos oss på OKQ8 vid södra rondellen hittar du också det 
mesta för din bil med mängder av reservdelar och tillbehör. 

Här kan du köpa bilbatterier, billampor, torkarblad, motorolja, 
verktyg och mycket annat du behöver för att hålla din bil rull-
ande. Som en del av vårt nya koncept har vi gjort det ännu 
enklare för dig som kund att hitta rätt med smarta guider 
och tips. Här finns nu även OKQ8s nya bilvårdsserie med 
premium produkter som håller högsta kvalitet.

Men vi tänker inte bara på din bil och din mage utan har 
även massor med bra prylar för dig och din resa. Här kan du 
hitta leksaker för att hålla sämjan bland de små i baksätet, 
tidningar och böcker, godis för färden och fredagsmyset och 
grillkol för den stundande sommarens kvällar. Passar du på att 
köpa basvaror som snabbmakaroner, ägg, fil, mjölk och pålägg 
så kan du fixa vardagsbestyren i ett snabbt och trevligt stopp 
utan trängsel och kundvagnar.

Välkommen in i vår nya butik!

MER 
ATT ÄTA 
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– Ok föreningen i 
Örnsköldsvik satsar 
på framtiden, ett lyft 
för alla: besö-
kare som anställda, 
berömde styrel-
seledamoten i OK 
Örnsköldsvik, Börje 
Lindholm.

Sture Karlsson,  
OK Västerbotten:
– Ett klart lyft för denna OK-
anläggning. Man har behållit 
bilsortimentet trots att man nu 
har en fantastiskt fin cafédel. 
Dessutom har man ju trevlig 
och positiv personal.

Ulf Tjernström, vd OK Örnskölds-
vik, klippte bandet och bandhållare 
var Johnny Vestberg, säljchef vid 
anläggningen och styrelseledamo-
ten i OK Önsköldsvik Annacarin 
Holmgren.

Daniel Blomqvist, Marianne Jonasson 
och Michael Blomqvist från Strömsund 
passade på att besöka OK denna invig-
ningsdag.

Sebastian Karlsson, OK Västerbot-
ten och säljchefen Johnny Vestberg 
invigningsskålar.

Mikael Andersson, Örn-
sköldsvik passade på att 
ta sig en härligt god fika 
denna invigningsdag.

TRIVSAM  
MILJÖ
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D
et är inte särskilt mycket en vanlig bilägare 
kan göra med en modern bil idag – men hålla 
den ren kan alla göra. Och nu har det blivit 
ännu trevligare att tvätta bilen i vår Tvätta 
Själv-hall. 

Nya skynken mellan de tio tvättplatserna 
har gjort hela hallen ljusare, och dessutom har väggarna 
belagts med plåt vilket gör hallen ännu fräschare. En nyhet är 
också att alla platser är utrustade med centraldammsugare och 
avfettningsspruta.

Många bilägare väljer att sköta tvätten på egen hand, och 
det ska förstås inte ske hemma i det egna garaget eller på 
garageuppfarten. Tusentals ton olja och flera ton tungmetaller 
rinner varje år ut i naturen på grund av att folk tvättar bilen 
hemma på gården. Det vill vi ändra på.

Allt vatten som används i vår Tvätta Själv-hall, och i vår 
automattvätt, passerar vårt moderna reningsverk som separe-
rar bort alla miljögifter. Så vill du göra både dig, din bil och 
miljön glad så kommer du till oss och tvättar bilen.

Vår Tvätta Själv-hall är en perfekt plats för biltvätten, och 
den utnyttjas frekvent. Därför kan det ibland bli kö. Ett tips är 
att inte åka och tvätta bilen just när du kommer på att du ska 
göra det, för då har även andra kommit på samma tanke. Vi 
har öppet 06-24 och bästa tiden om du vill slippa råka ut för 
en eventuell väntetid är tidiga mornar och sena kvällar.

Det här finns i Tvätta Själv-hallen:
– 10 avskilda platser
– 7 platser med billyft
– Högtryckstvätt
– Centraldammsugare
– Avfettning

Miljövänlig 
bilvård

TVÄTTA
SJÄLV
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N
är du tvättar din bil hos oss blir inte bara du 
och din bil gladare – genom att välja vår au-
tomattvätt i stället för att tvätta bilen hemma 
på garageuppfarten gör du samtidigt miljön 
en tjänst.

Tusentals ton olja och flera ton tungmetal-
ler rinner varje år ut i naturen på grund av att folk tvättar bilen 
hemma på gården. Det vill vi förstås ändra på. Vår automat-
tvätt, som gör omkring 16 000 bilar glada varje år, har modern 
reningsteknik som separerar bort alla miljögifter. Allt vatten 
som används i vår Gör Det Själv-hall passerar samma renings-
verk.

Dessutom blir din bil riktigt ren i vår automattvätt. Med 
mjukborst och nya tekniska funktioner garanterar vi bästa 
tänkbara resultat.

Här på OKQ8 kan vår personal alltid rekommendera dig 
den bästa tvätten, beroende på årstid. Och när vi rekom-
menderar en tvätt ska det bli bra resultat – är du inte nöjd så 
hoppas vi att du säger till.

Tänk på vår miljö  
– tvätta bilen hos oss!

Gör din bil  
– och miljön  
– en tjänst 
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Världens första bilkrasch
1769 presenterade den franske uppfinnaren Nicolas- 
Joseph Cugnot sin ”Fardier à vapeur”, förmodligen det 
första maskinellt drivna fordonet. Vagnen kunde dra fyra 
ton och komma upp i en hastighet av 4 km i timmen. 
1771 kolliderade hans fordon med en vägg – världens 
första bilkrasch var ett faktum.

Framtiden  
är här
Förarlösa bilar låter som science fiction i många öron, men 
nu är det inte länge kvar innan de blir en realitet. Redan 
nästa år planerar till exempel Volvo att testa sin självkör-
ande XC90 i trafik.

Att luta sig tillbaka och anlända till målet utvilad låter som 
en dröm. Men kom ihåg att bilarna inte kommer att kunna 
slinka in på macken och köpa en varm macka och kaffe åt 
dig – det får du fortfarande fixa själv.

Varför heter  
det mack  
egentligen?  
MACK Petrolium AB var ett svenskt företag som 
grundades 1916 och tillverkade bensinpumpar, så kallade 
mackmetrar. Namnet MACK kom från de fyra grundar-
nas efternamn - Mathiasson, Andersson, Collin och Key.

Foto: Stockholms stadsmuseum

1865
Röda flagg-lagen
I England konstruerade ingenjören Richard Tre-
vithick 1800 den första ångvagnen för persontra-
fik och redan omkring 1820 sattes ångvagnar in i 
regelbunden trafik i både England och Frankrike. 
Sedan ett antal olyckor inträffat infördes 1865 
en lag i Storbritannien om att ett maskindrivet 
fordon måste ha en man som gick drygt 50 meter 
före och varnade andra med en röd flagga. Max-
hastigheten sattes också till 4 miles i timmen. 
Lagen upphävdes först 1896.
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Vi sponsrar din konsert
– Vi är jätteglada att i år kunna vara med och 
bjuda ö-viksborna på årets Sjunde i Sjunde-
konsert i Strandparken. Kom och njut av en 
riktigt rockig upplevelse när Takida intar 
scenen.
Ulf Tjernström, vd OK Örnsköldsvik som är 
med och sponsrar årets konsert. 

 
Grosshandlaren Leon Ödmark, som byggt upp en 
förmögenhet på kaffehandel, lyckades 1909 få ensam-
rätt på att importera färdiga chassier till det franska 
lyxbilsmärket Delaunay Belleville. I 1900-talets början 
betraktades bilen som världens finaste, med kungar 
och presidenter bland beställarna.

Ridhuset på Viktoriaesplanaden blev bilfabrik och 
när kung Gustav V besökte Örnsköldsvik 1916 rullade 
det kungliga entouraget fram genom staden i fyra 
Delaunay Belleville-bilar.

Av konungen mottog Leon Ödmark ”guldmedalj  
för synnerligen gediget automobilkarosseri”.

Vi har korten du behöver
Privatperson eller företagare? Oavsett vilket har vi kor-
ten du behöver, som är anpassat efter dina önskemål 
och ger dig riktigt goda villkor. Till företag skräddarsyr 
vi korten så att det passar oavsett om det gäller driv-
medel, biltvätt eller varuinköp och som kan användas i 
alla våra kontokortsautomater dygnet runt. 

Låt oss hjälpa dig att hitta det kort som passar dig 
och ditt liv bäst. Oavsett vilket kort du väljer blir du 
medlem i OK och får ta del av våra medlemsförmåner, 
så som återbäring, rabatter och erbjudanden. 

Foto: Stockholms stadsmuseum

OKQ8 VISA
Vårt prisbelönta kort som ger dig bonus på allt du handlar 
utanför OKQ8 och mycket mer. Med OKQ8 VISA får 
du: 0 kr i årsavgift • Återbäring hos OKQ8 • Rabatter och 
erbjudanden • Hög sparränta • Flexibel betalning • Upp till 
45 dagars räntefri kredit • Reseförsäkring • Bonus när du 
handlar utanför OKQ8.

OKQ8 Betalkort
Kortet som du kan använda på våra stationer och köpa allt 
du behöver till bilen. Med OKQ8 Betalkort får du: 0 kr i 
årsavgift • Återbäring hos OKQ8 • Rabatter och erbjudan-
den • Hög sparränta • Flexibel betalning • Upp till 45 dagars 
räntefri kredit.

Medlemskort
Kortet för dig som endast vill bli medlem och få återbäring 
på alla köp du gör hos oss. Med vårt Medlemskort får 
du: 0 kr i årsavgift • Återbäring hos OKQ8 • Rabatter och 
erbjudanden.

ÖRNSKÖLDSVIK HÄRNÖSANDSV 4 

HÄRNÖSANDSVÄGEN 4/E4, Tel: 0660-299150 

Mån–fre 06,00–24,00. Lör–sön 07,00–24,00. okq8.se 

Välkommen in! 

Visste  
du att  

världens  
finaste bil  

har tillverkats  
i Örnsköldsvik?
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P
å OKQ8 i Örnsköldsvik vill vi ta hand om både 
dig och din bil. Därför har vi en riktig bilverk-
stad i anslutning till våra andra verksamheter vid 
södra rondellen. Här fixar vi allt från småfel till 
stora problem samt hjälper dig att släcka tvåor 
och fixa din AC innan sommaren. Kom in till 

oss så slipper du skruva.
Den som söker efter en drivmedelsstation med egen verk-

stad får leta länge. I Sverige är det nämligen inte många som 
kan skryta med det, men vi tillhör de få undantagen. Hos oss 
hittar du en kvalificerad bilverkstad som är certifierad att fixa 
både din bils AC och släcka tvåor från besiktningen. 

Vi servar och reparerar i princip alla bilmärken och kan 
hjälpa dig med allt från oljebyte, däckbyte och grundlig bil-
service till större kvalificerade reparationer. Till vår verkstad 
är du alltid välkommen med frågor och hos oss finns service-
inriktade och professionella mekaniker som gärna ställer upp 
med rådgivning. 

Vi erbjuder också en komplett däckförsäljning med till-
hörande däckservice och i vårt däckhotell förvarar du tryggt 
däcken tills vi hjälper dig att lägga om för säsongen.

Moderna bilar kräver både ny utbildning och ny utrustning. 
Därför investerar vi kontinuerligt för att kunna ge både dig 
och din bil den bästa servicen. Men allt är inte bara nytt. Våra 
mekaniker har gedigen erfarenhet och vet vad som får såväl 
den gamla trotjänaren som nyinvesteringen att glida fram.

Lämna jobbet till oss.

Vi tar hand  
om din bil

SLÄCKA
TVÅOR

– Vi tar gärna emot praktikanter – det är 
en viktig del i deras utbildning så att de 
får bättre förståelse för hur det faktiskt 
är att jobba. Dessutom tas kunska-
perna hos oss äldre tillvara så att du får 
återfödelse inom yrket i Örnsköldsvik. 
Våra praktikanter är väldigt duktiga. Till 
exempel så började Simon sin bana hos 
oss, nu är han sedan två år heltidsan-
ställd här och väldigt uppskattad, både 
som mekaniker och kollega, säger Hans 
Jonsson, verkstadschef.
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Ä
r du i snabbt behov av en bil, eller en släp-
vagn? Då är det till oss på OKQ8 du ska 
vända dig.

Intresset att hyra bil blir allt större. Kanske 
har du inte tillgång till egen bil, men behöver 
|en för några dagar? Kanske vill du hyra en bil 

för din semesterresa? Eller handlar det om ett försäkringsä-
rende? Oavsett anledning så hjälper vi dig.

Vi har olika storlekar i vår personbilspark, och dessutom en 
lätt lastbil som du får köra med vanligt personbilskörkort.

Ibland behöver man också flytta saker, korta eller långa 
sträckor. Då är det perfekt att hyra en släpvagn. I vår väl 
tilltagna vagnpark har vi öppna släp, grindvagnar och kåpvag-
nar för alla tänkbara behov. Dessutom ger vi hyrsläpsgaranti 
– motsvarar släpet inte dina förväntningar får du pengarna 
tillbaka.

Gör så här:
Det är enkelt att boka hyrbil och släp hos oss. Det är lättast 
och snabbast att gå in på okq8.se/hyrbil. Ni kan även ringa  
oss på 0660-29 91 50 eller kom gärna in och besök oss på 
Härnösandsvägen 4/E4 vid södra utfarten. Välkommen!

Hos oss hyr 
du bilen – 
och släpet
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ÖRNSKÖLDSVIK

Medlemsantalet var till en 
början ganska blygsamt.  Det 
dröjde 22 år, till 1950, innan 
si�ran passerade 150. Efter 
ytterligare 22 år var antalet 
medlemmar över 8 500 – och 
idag har 18 505 ö-viksbor ett 
medlemskap i OK Örnskölds-
vik.

Bensinprisets färd mot högre höjder har gått i 
vågor. Mellan 1928 och 1945 ökade literpriset från 
30 öre till 80. Sedan dröjde det 28 år, fram till 
1973, innan priset översteg 1 krona. 4 år senare, 
1977, hade priset dubblats till 2 kronor litern. 
5-kronorsgränsen passerades 1988, 10-kronors-
gränsen 2003 och 15-kronorsgränsen 2012. På 
sistone har dock sjunkande råoljepriser bidragit 
till att priset åter sjunkit.

BILÄGARNAS 
INKÖPSFÖRENING I 
ÖRNSKÖLDSVIK

När OK Örnsköldsvik 
bildades 1928, under 
namnet ”Bilägarnas 
inköpsförening i 
Örnsköldsvik”, var 
bensinpriset 30 öre per 
liter. 2012 kostade 
samma mängd bensin 
15 kronor; en ökning 
med 5 000 procent.

2003 blev OK:s biltvätt vid rondellen i 
Örnsköldsvik en av de sex första i 
Sverige att erhålla en Svanenmärkning.

Verksamheten har gått under 
olika namn genom åren. Den 
bildades under namnet ”Bilägar-
nas Inköpsförening i Örnskölds-
vik”, och under lång tid pryddes 
stationen av texten ”IC 
Snabbtank”. 1969 ersattes det 
namnet av OK, Sveriges Oljekon-
sumenters Riksförbund. 1999 gick 
OK ihop med Q8, som ägs av den 
kuwaitiska staten – och om du 
uttalar Q8 på engelska blir det 
namnet ”Kuwait” du hör.

14    ULF TJERNSTRÖM

20    GUNNAR WESTERLUND

Lokalerna har inte alltid varit 
lika �na som de är idag. Vid 
starten för 87 år sedan höll 
verksamheten till i ett 
vagnsskjul som åkare Sven 
Nilsson hyrde ut. Föreningens 
första egna fastighet invigdes 
1945. Den 10 november 1972, 
när en ny anläggning 
invigdes vid E4-rondellen, 
räknades den som en av de 
modernaste servicestationer-
na i hela landet.

45

50

Det tog 28 år, fram till 1956, innan omsättningen 
passerade 1 miljon kronor. 8 år senare hade den 
dubblats till 2 miljoner, och därefter gick det fort. 
Omsättningen uppgick till 11 miljoner 1974, till 36 
miljoner 1983, till 57 miljoner 1988, till 100 miljoner 
1994 – och 2014 omsatte verksamheten över 280 
miljoner kronor.

Sedan starten 1928 har OK Örnsköldsvik haft nio förenings-
chefer. Längst satt Ture Hägglund, som styrde skutan i 23 år 
mellan 1953 och 1976. På silverplats hamnar hans efterträd-
are Gunnar Westerlund med 20 år vid rodret från 76 till 96. 
Dagens föreningschef Ulf Tjernström kniper bronsplatsen 
efter 14 år på posten.

280
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Vi vill ha din lösning  
senast maj månad.
Mejla ordet som de 11 numrerade  
bokstäverna bildar till tavling@7an.se 
eller skicka ett vykort till  
7an Mediapartner 
Box 449, 891 29 Örnsköldsvik

Märk mailet/vykortet med OKQ8

Vinnarna kontaktas via mail.

X-SHINE
TVÄTT

Vinnaren får  
3 bilvättar, vår bästa tvätt 

X-shine, till ett värde  
av 897:- på OKQ8,  

Örnsköldsvik, Rondellen.

Lycka till!

TALLIUM
GIFTIGT
GRUND-
ÄMNE

ALLA SKA
VARA PÅ

PLATS

NÅGOT
FÖR

KOCK
BL.A.

ÖGON-
BLICKLIG,

TILL-
FÄLLIG

FÖLJD-
RIKTIGT

SANSADE

FLICKA
HELT

DOMIN-
ERANDE

MORSK
UTSKOTT
FYLLTS

MINDRE
VIKT

RAK
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Förvaltningsberättelse

3

VD:S KOMMENTAR

Trots en lägre omsättning 2015 har vi ett bättre rörelseresultat jämfört med 
2014. Omsättningen har sjunkit framförallt på grund av ett lägre drivmedels-
pris. Marginalen ligger dock i öre per liter, så det låga drivmedelspriset på-
verkar inte årets resultat. Prissänkningarna på drivmedel har dock inneburit 
vissa lagerförluster.

Drivmedelsförsäljningen i liter var i stort sett oförändrad under året. Omsätt-
ningen i butik minskade något under 2015 medan omsättningen på tjänster, 
såsom verkstadsarbeten och tvätt, ökade i ungefär samma omfattning.

Under året har vi fortsatt vårt arbete med att rusta upp våra stationer. På vår 
bemannade station i Örnsköldsvik har vi påbörjat ombyggnationen till Quick 
to Go, med ett nytt kaffekoncept med namnet Beverage Bar. Tvätta Själv-
hallarna har fått en total upprustning, där vi nu också har centraldamm-
sugare och avfettning på alla tio platserna.

Arbetet med att anpassa drivmedelslagret efter försäljningen har 
fortsatt under 2015. Rondellen, Örnsköldsvik, har fått utökad tank-
kapacitet för dieseln med 30 m3.

Styrelsen föreslår oförändrad återbäring för 2015, vilket innebär 25 
öre återbäring på bemannad station, 10 öre återbäring på auto-
matstation, samt 2 % återbäring på övriga, återbäringsberättigade 
köp. Därmed är priset på bemannad och automatstation fortsatt 
detsamma efter återbäringens avdrag. Styrelsen föreslår fortsatt 
2 % ränta på insatskontot.

I slutet av året gick vår mångårige ordförande, Gunnar Melin, 
bort efter en tids sjukdom. Gunnar var en god förebild för 
föreningens förtroendevalda och dess ledning. Han tog ett 
stort ansvar för att OK Örnsköldsvik skulle kännas som 
en stabil lokal förening. Han hade alltid medlemmens 
bästa i fokus. Gunnar bidrog också till att vår förening 
idag kan stå stark i den hårda konkurrensen, samt 
att vi fortfarande efter 88 år är ett lokalt ägt företag, 
som till 100 % ägs av våra medlemmar i Örn-
sköldsvik.

Ulf Tjernström
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Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda möten.

Medlemmar

Antalet medlemmar den 31 december 2015 var 18 505  
(en ökning med 203). Merparten är aktiva medlemmar.

Styrelsens sammansättning

4



OK Örnsköldsvik ekonomisk förening ägs i sin helhet av drygt  
18 000 Örnsköldsviksbor. Föreningen bildades 1928 och dess  
affärsidé är att göra bilägandet billigare för sina medlemmar.  
Merparten av föreningens överskott delas varje år ut till dess 
medlemmar i förhållande till medlemmarnas inköp.

Försäljningen sker på 7 bensinstationer, varav 1 är bemannad 
med butik och 6 är obemannade miniprisanläggningar. OK Örn-
sköldsvik ingår i OKQ8-kedjan genom ett samarbetsavtal med 
OKQ8 AB. OKQ8 ägs till 50 % av OK Ekonomisk förening och till 
50 % av Kuwait Petroleum.

Miljöpåverkan

OK Örnsköldsvik Ekonomisk förening bedriver två typer av verk-
samheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken: Ben-
sinstationer med en såld årsvolym överstigande 1 000 m3 samt 
verksamhet i biltvätthallar. Alla bensinstationer och all försäljning 
av biltvättar i föreningen är anmälningspliktig.

Investeringar

Årets investeringar har för byggnader och inventarier uppgått till 
1 054 tkr (föreg. år 1 550 tkr).

Flerårsjämförelse

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr).

Information om verksamheten

  2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning, tkr 259.477 278.380 272.034 262.972 239.661

Resultat efter finansiella poster, tkr 8.414 7.956 8.801 5.222 5.146

Balansomslutning, tkr 88.417 83.699 75.096 68.181 60.915

Antal anställda, st 18 18 18 18 17

Bruttovinst, % 9,6 8,7 8,6 7,9 8,6

Soliditet, % 39 34 38 36 34

Avkastning på totalt kapital, % 10,1 9,5 11,7 8,0 8,5

Avkastning på eget kapital, % 24,6 27,6 30,6 21,5 24,7

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret

Under året har OK Örnsköldsvik investerat i en ny Beverage Bar, 
ett nytt kaffekoncept, för 130 tkr. 

Rondellen har fått utökad tankkapacitet för diesel till en kostnad 
av 65 tkr.

Tvätta Själv-hallen har genomgått en uppfräschning till en kost-
nad av 1,181 tkr. där alla 10 tvättplatser bl.a. fått centraldamm-
sugare och avfettning.

Framtida utveckling

OK Örnsköldsvik Ekonomisk förening fortsätter med att investera 
i sina stationer. Rondellen, Örnsköldsvik, kommer få sin butik 
ombyggd till en Quick To Go butik, investeringen beräknas till 
drygt 3 mkr.

OK Örnsköldsvik kommer fortsätta med att investera i spillzoner 
med tillhörande oljeavskiljare i Bjästa och Hörnett, investeringen 
beräknas till ca.1,2 mkr.

Finansiella risker

Föreningen har en omfattande inlåning från sina medlemmar. 
Placering av ”överlikvid” sker enligt en av styrelsen fastställd 
placeringspolicy. Den innebär bland annat att placering sker i 
räntebärande papper, aktieindexobligationer samt i svenska och 
utländska aktier och aktiefonder.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 

Balanserade vinstmedel 9.750.504 

Årets vinst 5.869.999 

 15.620.503 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så  
 

till reservfonden avsätts 293.500 

ränta på insatskonto 2 % 116.299 

återbäring på köp 1.481.475 

att i ny räkning överförs 13.729.229 

 15.620.503 

  

Resultat och ställning

Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räken-
skapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och 
balansräkning med bokslutskommentarer.



 not 2015 2014

   

Rörelsens intäkter m m   

Nettoomsättning  259.477.317 278.380.450

Övriga rörelseintäkter  1.584.053 1.982.205

Summa intäkter m m  261.061.370 280.362.655

   

Rörelsens kostnader   

Handelsvaror  - 234.599.951 - 254.247.950

Övriga externa kostnader  - 8.131.212 - 8.333.192

Personalkostnader 2 - 8.878.019  - 8.719.209

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  -2.502.106 - 2.434.869

Övriga rörelsekostnader  -5.841 -

Summa rörelsens kostnader  - 254.117.129 - 273.735.220

   

Rörelseresultat  6.944.241 6.627.435

   

Resultat från finansiella investeringar   

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar 3 1.549.994 1.489.965

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  408.320 457.617

Räntekostnader och liknande resultatposter  - 488.774 - 619.129

Summa resultat från finansiella investeringar  1.469.540 1.328.453

   

Resultat efter finansiella poster  8.413.781 7.955.888 
   

Bokslutsdispositioner 4 - 1.331.486 - 201.543

Skatt på årets resultat 5 - 1.212.296 - 1.365.018

Årets vinst  5.869.999 6.389.327

 

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR not 2015-12-31 2014-12-31

   

Anläggningstillgångar

 
Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 6 23.438.426 24.800.923

Inventarier 7 4.442.644 4.533.862

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 8 38.706 5.890

  27.919.776 29.340.675

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 9 46.397.278 42.865.460

Övriga långfristiga fordringar 10 8.000 8.000

  46.405.278 42.873.460

Summa anläggningstillgångar  74.325.054 72.214.135

   

Omsättningstillgångar   
 

Varulager m m   

Varulager  3.868.469 4.238.165

   

Kortfristiga fordringar   

Skattefordringar  350.922 38.633

Kundfordringar  29.839 26.822

Övriga kortfristiga fordringar  319.676 203.108

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 779.450 703.787

  1.479.887 972.350

   

Kassa och bank  8.743.269 6.274.738

Summa omsättningstillgångar  14.091.625 11.485.253

Summa tillgångar  88.416.679 83.699.388
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Balansräkning



 EGET KAPITAL OCH SKULDER not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital 12

Bundet eget kapital   
 

Medlemmarnas insatskapital  5.874.440 5.821.550

Reservfond  6.083.608 5.694.213

  11.958.048 11.515.763

   
 

Fritt eget kapital   
 

Balanserad vinst  9.750.504 5.363.127

Årets vinst  5.869.999 6.389.327

  15.620.503 11.752.454

Summa eget kapital  27.578.551 23.268.217

Avsättningar   
 

Övriga avsättningar 13 6.400.000 6.400.000

Summa avsättningar  6.400.000 6.400.000

   
 

Obeskattade reserver 14 8.409.932 7.078.446

Långfristiga skulder   
 

Medlemmarnas sparkonto 15 37.326.395 37.334.775

Summa långfristiga skulder  37.326.395 37.334.775

   
 

Kortfristiga skulder   
 

Leverantörsskulder  5.627.661 5.756.091

Övriga kortfristiga skulder  446.397 1.567.318

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 2.627.743 2.294.541

Summa kortfristiga skulder  8.701.801 9.617.950

Summa eget kapital och skulder  88.416.679 83.699.388

   
 

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

 

 

Balansräkning
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  2015 2014

Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat före finansiella poster  6.944.241 6.627.435

Avskrivningar  2.502.106 2.434.869

Övriga ej likviditetspåverkande poster  5.841 810.941

  9.452.188 9.873.245

  

Erhållen ränta  408.320 457.617

Erhållna utdelningar  246.136 279.302

Erlagd ränta  - 488.774 - 619.129

Betald inkomstskatt  - 1.524.585 - 1.023.234

  8.093.285 8.967.801

  

Ökning/minskning varulager  369.696 1.351.482

Ökning/minskning kundfordringar  - 3.017 7.780

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  - 192.231 - 51.495

Ökning/minskning leverantörsskulder  - 128.430 - 1.018.255

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  - 787.719 1.352.925

Kassaflöde från den löpande verksamheten  7.351.584 10.610.238

  

Investeringsverksamheten  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  - 1.087.049 - 1.555.485

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  - 3.531.818 - 15.546.503

Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar  1.303.858 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3.315.008 -17.101.988

  

Finansieringsverksamheten  

Förändring av medlemslån  - 8.380 4.409.886

Återbäring, ränta insatser  - 1.559.665 -2.679.993

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 1.568.045 1.729.893

  

Årets kassaflöde  2.468.531 -4.761.857

Likvida medel vid årets början  6.274.738 11.036.595

Likvida medel vid årets slut  8.743.269 6.274.738

Kassaflödesanalys
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skulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument be-
räknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på bokslutsdagen. Övriga 
finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där 
marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överens-
stämma med bokfört värde.

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
kundfordringar.

Låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för trans-
aktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillna-
den såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som skall återbetalas.

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skul-
derna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.

Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen re-
dovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräk-
nas bli betalt.

Varulager

Varulagret värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på ba-
lansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbe-
talningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodoha-
vanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för en-
dast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen 
marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultatet efter finansiella poster i förhållande till balansomslut-
ningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obe-
skattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld)

NOT 2  

PERSONAL

Medelantaletanställda  2015 2014

Kvinnor 10 11

Män 8 7

Totalt 18 18
  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
 

Löner och ersättningar till styrelsen  
och verkställande direktör 860.247 747.145

Löner och ersättningar till övriga anställda 5.446.762 5.620.669

 6.307.009 6.367.814

Sociala avgifter enligt lag och avtal 2.005.567 1.813.907

Pensionskostnader för styrelsen och  
verkställande direktören 127.080 124.012

Pensionskostnader för övriga anställda 248.427 84.783

  

Erhållna bidrag för arbetskraft -22.275 -15.000

Totalt 8.665.808 8.375.516

Noter
NOT 1 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmän-
na råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). 
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vil-
ket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och 
att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 

Från och med räkenskapsåret 2014 har föreningen redovisat såsom 
avsättning bedömda utgifter för sanering av arenderad mark i enlighet 
med avtal. 

Med undantag för ovanstående är tillämpade redovisningsprinciper 
oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Medlems- och insatskonto för inaktiva

Saldon från medlems- och insatskonto för medlemmar som varit inak-
tiva längre än 10 år är överförda till reservfond.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabat-
ter.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande.

Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser.

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.

Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller er-
hållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella be-
lopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade 
eller som aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget ka-
pital.

I balansräkningen redovisas - på grund av sambandet mellan redovis-
ning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade 
reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde mins-
kat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestan-
da, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period 
de uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjadeperiod.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella till-
gångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 4-5%

Markanläggningar 3,75-5%

Inventarier 6-20%

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, 
redovisas som hyresavtal(operationella leasingavtal). Leasingavgiften 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Årets leasingavgifter uppgår 
till 847 tkr (710 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas 
till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balans-
dagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till 
detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörs-
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Ingen resultatbonus har utbetalats till styrelse och VD. Föreningen har 
lämnat de anställda utfästelser enligt inom föreningen gällande pen-
sionsreglementen. Efterlevande- och sjukpension är försäkrad i Folk-
sams (KP) pensionskassa. Ålderspensionen är tryggad i Folksams 
pensionsstiftelse. I den mån den i sin helhet icke är tryggad genom av-
sättningar till pensionsstiftelsen är den försäkrad i PRI Pensionsgaranti.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Antal styrelseledamöter på balansdagen  2015  2014

Kvinnor 2 2

Män 3 4

Totalt 5 6

Antal verkställande direktörer och andra  
ledande befattningshavare  

Män 1 1

Totalt 6 7
  

NOT 3  
RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH  
FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

 2015 2014

Avkastning ränte- och penningmarknadsfonder 1.303.858 1.210.663

Utdelningar 246.136 279.302

Summa 1.549.994 1.489.965
 

NOT 4  
 

BOKSLUTSDISPOSITIONER

 2015 2014

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och  
avskrivningar enligt plan 97.430 -

Avsättning till periodiseringsfond -1.836.816 -201.543

Återföring av periodiseringsfond 407.900 -

Summa -1.331.486 -201.543

NOT 5 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 2015 2014

Aktuell skatt 1.212.296 -133.018

Uppskjuten skatt - -1.232.000

Skatt på årets resultat 1.212.296 -1.365.018
  

NOT 6 
BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

 2015-12-31  2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 38.119.373 38.169.373

Årets förändringar  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38.119.373 38.169.373
  

Ingående avskrivningar -13.368.450 -12.045.532

Årets förändringar  

-Avskrivningar -1.312.497 -1.322.919

Utgående ackumulerade avskrivningar -14.680.947 -13.368.451
  

Utgående restvärde enligt plan 23.438.426 24.800.922

NOT 7 

INVENTARIER

 
 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 19.106.770 17.613.426

Årets förändringar  

- Inköp 1.054.232 1.549.594

- Försäljningar och utrangeringar -2.023.416 -56.250

- Omklassificeringar från pågående nyanläggning 50.000 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18.187.586 19.106.770
  

Ingående avskrivningar -14.572.909 -13.506.267

Årets förändringar  

- Försäljningar och utrangeringar 2.017.575 45.309

- Avskrivningar -1.184.175 -1.111.950

- Omklassificeringar -5.432 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -13.744.941 -14.572.908

Utgående restvärde enligt plan 4.442.645 4.533.862
 

NOT 8 

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT  
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2015 2014

Ingående nedlagda kostnader 5.891 -

Under året nedlagda kostnader 38.706 5.891

Under året genomförda omfördelningar -5.891 -

Utgående nedlagda kostnader 38.706 5.891
 

NOT 9 

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Aktier och andelar  Antal Nom  
  värde  

   2015-12-31 2014-12-31 
   Bokfört Bokfört 
   värde värde 

Onoterade värdepapper    
OK Marknadsservice AB 93 100 92.110 92.110

OKQ8 Marknad AB 630 100 63.000 63.000

Petrolia AB 5 1.000 50.400 50.400

Fonus, insatser och medlemskonto   5.224 5.071

Kooperativa Förbundet, insatser   131.942 131.942

Nyark AB   5.002.500 5.002.500

OK Marknadsservice AB, nedskrivning -1.900 -1.900

Summa onoterade värdepapper   
 5.343.276  5.343.123
Noterade värdepapper 
Bokfört värde 41.054.003 37.522.337 
Marknadsvärde 43.435.204 40.361.500

NOT 10 
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

 2015 2014

Garantibelopp Expressen 3.400 3.400

Garantibelopp Aftonbladet 4.600 4.600

Utgående redovisat värde 8.000 8.000 
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NOT 11 
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 2015-12-31 2014-12-31

Övriga poster 779.450 703.787

 779.450 703.787

NOT 12 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

 2015-12-31 2014-12-31

  
Bundet eget kapital  
 

MEDLEMMARS INSATSER  

Belopp vid årets ingång 5.821.550 5.612.502

Nettoförändring insatser 52.891 209.048

Belopp vid årets utgång 5.874.441 5.821.550

  

RESERVFOND  

Belopp vid årets ingång 5.694.213 5.336.002

Nettoförändring 69.929 94.653

Årets avsättning 319.466 263.558

Belopp vid årets utgång 6.083.608 5.694.213

Summa bundet eget kapital vid årets utgång 11.958.049 11.515.763

  
Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång 11.752.454 8.610.379

Avsättning till reservfond -319.466 -263.558

Ränta på insatser -107.827 -120.173

Utdelning/Återbäring -1.574.657 -2.863.521

Årets resultat 5.869.999 6.389.327

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 15.620.503 11.752.454

 

NOT 13 

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

 2015-12-31 2014-12-31

Saneringskostnad enligt arrendeavtal  
och nyttjande 6.400.000 6.400.000

Summa 6.400.000 6.400.000

 NOT 14 

OBESKATTADE RESERVER

 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar enligt plan -1.997.264 -2.094.694

Periodiseringsfond -6.412.668 -4.983.752

Summa -8.409.932 -7.078.446
 

NOT 15 
MEDLEMMARNAS SPARKONTO

Behållningen på medlemmarnas sparkonton har under året minskat med  
8 tkr. Räntan fastställs efter gällande marknadsränta för bankernas 
sparkonton.

NOT 16 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 2015-12-31 2014-12-31

Bonus personalen 185.620 237.166

Upplupna löner och sociala avgifter 143.168 143.084

Upplupen semesterskuld inkl. sociala avgifter 1.016.643 947.615

Övriga poster 1.282.312 966.676

Summa 2.627.743 2.294.541
 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-04-28 för fastställelse.

Örnsköldsvik 2016-03-22

 Tore Gidlund Börje Lindholm

 T.f. ordförande 

 Annacarin Holmgren Margitha Sjödin

 

 Thomas Hörnfeldt  Ulf Tjernström 

  VD 

 

  

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-03-24

  Lars Ekman 

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i OK Örnsköldsvik ekonomisk 
förening, org.nr 789600-0127

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OK Örn-
sköldsvik ekonomisk förening år 2015. Föreningens årsre-
dovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
på sidorna 3-15.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS  

ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den in-
terna 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 grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Internatio-
nal 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 re-
visionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter 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 för-
eningens interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-
ciper 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 en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen 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 fören-
ingens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för år 2015.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 för-
slaget 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 ekono-
miska 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 kun-
na bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande  
direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören på annat sätt har handlat i strid med 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 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
 räkenskapsåret

Örnsköldsvik den 24 mars 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Ekman
Auktoriserad revisor
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Försäljning 2015 tkr. exkl. moms

Per anläggning 2015 2014 Förändring %

Rondellen

Drivmedel  67 611  74 625  -7 014  -9,4%

Butiksförsäljning  24 679  25 354  -675  -2,7%

Tjänster  10 613  10 009  604  6,0%

Summa tkr  102 903  109 988  -7 085  -6,4%

Mellansel  10 639  11 540  -901  -7,8%

Hörnett  27 867  30 543  -2 676  -8,8%

Norra  40 654  45 352  -4 698  -10,4%

Bjästa  18 331  20 041  -1 710  -8,5%

Bredbyn  27 923  29 865  -1 942  -6,5%

Husum  30 200  30 135  65  0,2%

Summa tkr  155 614  167 476  -11 862  -7,1%

Totalt föreningen

Drivmedel  223 225  242 101  -18 876  -7,8%

Försäljning butik & tjänster  35 292  35 363  -675  -1,9%

Summa tkr  258 517  277 464  -18 947  -6,8%

Drivmedel totalt (liter m3 )

Bensin  10 043  10 680  -637  -6,0%

E85  361  683  -322  -47,1%

Diesel  11 099  10 291  808  7,9%

Summa m3  21 503  21 654  -151  -0,7%
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Dagordning föreningsstämma

Dagordning på OK Örnsköldsvik Ekonomisk förenings  
föreningsstämma den 28 april 2016 kl. 19.00  
på Gnistan, Gullänget

1. Föreningsstämman öppnas

2. Val av presidium

 A. Ordförande

 B. Sekreterare

 C. Två justerare

 D. Två rösträknare

3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Styrelsens och VD:s berättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

8. Beslut om överskottets fördelning enligt styrelsens förslag

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör

10. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

11. Bestämmande av arvoden

 A. Styrelsen

 B. Valberedningen

12. Val

 A. Två ledamöter i styrelsen i två år

 B. En styrelseordförande i ett år

 C. Två styrelsesuppleanter i ett år

 D. Auktoriserad revisionsbyrå i ett år

 E. Valberedning, tre ledamöter i ett år, varav en sammankallande

13. I stadgeenlig tid inkomna motioner

14. Medlemmarnas frågestund

15. Avslutning – kaffe

Välkommen! Vi börjar med underhållning kl. 18,30



ÖRNSKÖLDSVIK HÄRNÖSANDSVÄGEN 4/E4 Rondellen 0660-29 91 50
Mån-fre 06.00-24.00 Lör-sön 07.00-24.00 okq8.se

För hela livet med bilen

Kom förbi. 
Vi hjälper dig.

Goda råd är aldrig dyra på OKQ8. Snart är 
det dags för Servicehjälpen hos oss. Då är vi 
ute på stationsplan och hjälper dig med din 
bilservice. Servicehjälpen är första torsdagen 
varje månad kl 14.00-18.00

Ge din bil lite kärlek.
Rulla säkert ute på
vägarna i sommar.

Ge din bil lite kärlek 
i vår Tvätta Själv-hall.
I vår Tvätta Själv-hall får du en alldeles egen tvätt-
plats med högtryckstvätt och annat du kan behöva 
för att göra bilen riktigt ren. När du tvättar hos oss 
gör du dessutom miljön en tjänst, för allt spillvatt-
net rinner ner i våra reningsverk med oljeskiljare. 
Varmt välkommen.

Nya sommardäck ger kortare bromssträcka och 
mindre utsläpp.
Var rädd om både dig och miljön! Hela vårt sortiment 
av däck och fälgar hittar du på okq8.se.

 

Kumho HS 51

699:-
195/65-15”
Exklusive montering

Continental 
Premium Contact 5

1059:-
205/55-16”
Exklusive montering

 

Miljötips!
Överväg lätt- 
rullande däck.

Priserna gäller 2016 exkl. montering.

Alltid
2.25 kr
/minut
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