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BÄSTE ÄGARE OCH MEDLEM I OK ÖRNSKÖLDSVIK!

Året 2020 blev inte riktigt som vi tänkt oss, vi blev alla överraskade och drabbade av den pandemi som 
drog fram över världen. Naturligtvis har vi alla påverkats av pandemin på ett eller annat sätt. Även OK 
Örnsköldsviks har påverkats. OK Örnsköldsvik har ändå klarat försäljning och resultat relativt bra.

Drivmedelsförsäljningen minskade med 3,2 procent, motsvarande 684 tusen liter. Butiksförsäljning  
slutade oförändrad, eller -0,1 %, minus 35 tkr, medan försäljningen av tjänster ökade med 0,9 %.  
Ett plus på drygt 60 tkr.

Rörelseresultatet försämrades 2020 med 2,8 mkr. till 4,8 mkr. Det försämrade rörelseresultatet beror till 
viss del på lagerförluster, då drivmedelspriset sjönk med hela 3,50 kronor ut till kund under våren 2020. 
Något som dock gynnat våra medlemmar och kunder. De lägre drivmedelspriserna är också en bidrag-
ande orsak till att omsättningen minskat med 36 mkr. De lägre volymerna på drivmedel påverkade också 
rörelseresultat negativt. Även engångskostnader i samband med avvecklingen av verkstaden i egen regi 
påverkade rörelseresultatet negativt. Årets resultat slutade ändå med en vinst på drygt 7,6 mkr. 

OK Örnsköldsviks styrelse tog beslutet att arrendera ut vår bilverkstad vid Rondellen i Örnsköldsvik. Den 
nya arrendatorn tog över verkstaden den 1 september 2020. Anledningen varför verkstaden arrenderades 
ut är på grund av att den har haft en sämre lönsamhet de senaste åren samt att det varit väldigt svårt att 
hitta kompetent personal. Det var väldigt lyckosamt att vi hittade en driven arrendator och vi lyckönskar 
dem. Bilverkstaden kommer att drivas som tidigare och våra kunder och medlemmar ska inte märka 
någon skillnad. Vi ger naturligtvis även fortsättningsvis samma återbäring som tidigare på verkstads-
arbeten och material.

Under året började OK Örnsköldsvik arbeta efter den affärsplan som OK Örnsköldsviks styrelse tog beslut 
om 2019. Ett viktigt fokusområde i affärsplanen är hållbarhet. Idag utgörs OK Örnsköldsviks försäljning till 
största delen av fossila drivmedel. De fossila drivmedlen är en av de främsta orsakerna till klimatföränd-
ringarna. Om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det och vår 
omställning till fossilfrihet har redan börjat. De senaste åren har OK Örnsköldsvik satsat på solpaneler, 
laddstolpar, HVO100 och bergvärme. Redan 1995 var OK Örnsköldsvik först i Europa med det fossilfria 
drivmedel E85, som är gjort av Etanol.

Ett annat fokusområde är framtida produkter, eller affärsområden. Dessa 
ska naturligtvis också vara hållbara. Ett affärsområde som OK  
Örnsköldsvik ser stor potential i är biltvätt. I dag sker merparten 
av Örnköldsviks tvättar på tomt, gata eller lokal som inte är 
godkänd för biltvätt. OK Örnsköldsvik vill öka möjligheten och 
tillgängligheten för Örnsköldsviksborna att på ett snabbt, 
smidigt och enkelt sätt kunna tvätta sin bil miljövänligt och 
hållbart. Vi kommer därför sätta stort fokus på att utöka 
antalet biltvättarhallar under de närmaste åren. Vi 
kommer att jobba för en etablering av en ny hållbar 
biltvätt vid Örnsköldsviks norra infart under 2021.

Styrelsen föreslår en oförändrad återbäring, vilket 
innebär 50 öre på drivmedel på bemannad station,  
35 öre på drivmedel på ministation, samt 3 procent på 
övriga återbäringsberättigade köp. Styrelsen föreslår 
fortsatt 2 procent ränta på insatskontot.

Ulf Tjernström 
VD

”
Förvaltningsberättelse
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71%

LADDHYBRIDER

29%

ELBILAR

Solen ger el  
till bilen
När behovet av laddstolpar ökar 
höjs även vår elförbrukning. 
Samtidigt sänks den tack vare 
solpanelerna på stationens tak.

Laddbara bilar i Sverige
Rekordstark uppgång för nya laddbara bilar, dvs elbilar 
och laddhybrider. Ett trendbrott är att laddhybrider-
na nu är större än dieselbilarna. Andelen laddbara 
personbilar av nyregistreringarna var 2020 32,2 
procent, vilket kan jämföras med 11,3 procent 
2019. Sverige utmärker sig med högst andel ladd-
bara bilar bland nyregistreringarna i EU och är trea 
i Europa, under årets nio första månader. 
(Källa: Branschorganisationen BIL Sweden)
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I dag har OK Örnsköldsvik två egna laddstolpar vid rondellen och Tesla 
sex. Den höga belastningen på dagens stolpar talar för att det kommer att 
finnas behov av fler stolpar när andra bilmärken släpper nya modeller. Fler 
bilar som laddas innebär ett ökat flöde av kunder i butiken och hos vår 
hyresgäst Burger King. En laddning tar 20-30 minuter, alldeles lagom för 
en lunch eller fikapaus. (K
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Medlemmar = delägare
Våra medlemmar är också våra delägare. 31 december 2020 
var antalet 18 370. Som medlem samlar man återbäring, tar 
del av alla rabatter och erbjudanden. 

18 370
MEDLEMMAR
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Drivmedelspris 2020
Snittpriset per liter drivmedel exkl. moms 2020 = 11,34 kr. jämfört 
med 2019 = 12,63
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2020  263 302

2019  299 687

2018  287 212

2017  259 893

2016  247 494

NETTOOMSÄTTNING, TKR

HÅLLBARHET 
För oss är det en själv-

klarhet att hållbarhet 
alltid ska stå i fokus, i 

alla investeringar, så väl 
i dag som i framtiden.

VÄLKOMNANDE 
Hos oss ska kunden 
alltid få ett varmt väl-
komnande och vi ska 
vara stationen som ger 
den hjälp som kunden 
behöver.

SNABBT, SMIDIGT 
OCH ENKELT 

Alla delar i ditt besök 
hos oss ska flyta 

snabbt, smidigt och 
enkelt. Från att du 
parkerar till att du 

betalar.

VÅRA 
FOKUS- 

OMRÅDEN

LOKALT 
Örnsköldsviksborna 

ska vara  medvetna om 
att vi är lokalt företag 
där alla investeringar 
och vinster stannar i 

Örnsköldsvik.

DELÄGARSKAP 
Våra medlemmar är 
också våra delägare 
och genom återbäring-
en får varje delägare 
sin del av överskottet.

FRAMTIDENS  
PRODUKTER 
Vi ska vara i framkant 
vid övergången från 
fossila bränslen till mer 
klimatsmarta drivmedel 
och satsa på produkter 
för framtiden.

A. Tvätt, verkstad och hyr 21%

B. Servering 11%

C. Kiosk och livs 40%

D. Tillbehör 21%

E. Övrigt 7%

FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNING  
EXKLUSIVE DRIVMEDEL

A

B

C

D

E
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Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda möten.

Medlemmar

Antalet medlemmar den 31 december 2020 var 18 370 en 
minskning med 128, varav 14 434 är aktiva medlemmar, en 
minskning med 394.

Styrelsens sammansättning

50%

50%

STYRELSEN
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Information om verksamheten

OK Örnsköldsvik ekonomisk förening ägs i sin helhet av drygt  
18 tusen 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 bemannade  
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 verksam-
heter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken: Bensinstationer 
med en såld årsvolym överstigande 1000 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  
3 986 tkr (föregående år 1 887 tkr).

Flerårsöversikt  

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr). 

 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning, tkr 263 302 299 687 287 212 259 893 247 494

Resultat efter finansiella poster, tkr 7 496 8 198 13 063 10 910 7 470

Balansomslutning, tkr 120 673 115 089 113 873 101 586 93 882

Antal anställda, st  16 17 17 18 18

Bruttovinst, %  9,7 9,0 9,3 9,7 10,3

Soliditet, % 50,2 49,7 47 45 41

Avkastning på totalt kapital, %  6,6 7,5 11,4 10,7 8,3

Avkastning på eget kapital, %  12,4 14,3 24,5 23,7 19,0

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

 
1928 

Bilägarnas Inköpsförening i 

Örnsköldsvik bildades 1228, och 

under lång tid pryddes stationen 

av texten ”IC Snabbtank”. 1969 

ersattes det namnet av OK.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den pågående pandemin har haft en mindre påverkan 
på OK Örnsköldsviks omsättning och resultat.

Under året har OK Örnsköldsvik börjat sälja den fossi l  - 
fria dieseln, Neste My, HVO100, på sin station vid 
Rond ellen i Örnsköldsvik, den totala investeringen  
blev 610 tkr. OK Örnsköldsvik borrade också för 
bergvärme på sin station vid Rondellen, den totala 
investeringen för detta blev 2,1 mkr. Investeringarna  
i HVO100 och bergvärme följer våra mål att göra 
hållbara investeringar.

OK Örnsköldsvik började under 2020 sälja Starbucks 
on the go, ett 100 % hållbart kaffekoncept. 

Under året tog OK Örnsköldsviks styrelse beslutet att 
arrendera ut bilverkstaden som ligger i anslutning till 
OKQ8 stationen vid Rondellen i Örnsköldsvik.

OK Örnsköldsviks styrelse tog också beslutet att göra 
en större investering i väg, parkeringsytor samt asfalt - 
beläggningen vid sin station vid Rondellen i Örnskölds-
vik, den totala investeringen för detta blev 1,1 mkr.

Framtida utveckling
Under 2021 byter vi biltvätt på Rondellen. Under  
året planerar vi också utveckla tvätta själv hallen på 
Rondellen med ett nytt tvättkoncept. Allt för att göra 
det enklare och smidigare så att våra kunder ska välja 
att tvätta miljövänligt hos oss. 

OK Örnsköldsvik har också tagit beslut att planera  
för en ny 100 % hållbar tvätt, vid norra infarten till 
Örnsköldsvik.

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 samt i 
svenska och utländska aktier och aktiefonder.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserad vinst 31 965 953

Årets vinst 7 620 285

 39 586 238

Resultat och ställning

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödes-
analys med noter.

 Medlemmars Reserv- Balanserat Årets Totalt
  insatser fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 5 758 177 6 724 464 27 081 220 7 949 413 47 513 274
Nettoförändring – 53 707 72 053     18 346
Disposition av föregående
års resultat:     7 949 413 – 7 949 413 0
Utdelning/Återbäring     – 2 953 002   – 2 953 002
Ränta på insatser     – 111 677   – 111 677
Årets resultat       7 620 285 7 620 285

Belopp vid årets utgång 5 704 470 6 796 517 31 965 954 7 620 285 52 087 226

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  
ränta på insatskonto 2% 132 681

återbäring på köp 2 718 135

att i ny räkning överförs 36 735 422 

 39 586 238

 

Förändring av eget kapital
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Resultaträkning

 not 2020-01-01 2019-01-01 
  2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.   
 

Nettoomsättning  263 302 400 299 687 085

Övriga rörelseintäkter  2 419 142 1 619 436

Summa intäkter m.m.  265 721 542 301 306 521

   

Rörelsens kostnader   
 

Handelsvaror  – 240 049 625 – 274 326 970

Övriga externa kostnader  – 7 292 118 – 7 018 873

Personalkostnader 2 – 10 308 804 – 9 253 495

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  – 3 305 552 – 3 115 559

Summa rörelsens kostnader  – 260 956 099 – 293 714 897 
   

Rörelseresultat  4 765 443 7 591 624

   

Resultat från finansiella investeringar   
 

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar 3 3 206 164 977 316  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 16 540

Räntekostnader och liknande resultatposter  – 475 128 – 387 008

Summa resultat från finansiella investeringar  2 731 036 606 848

   

Resultat efter finansiella poster  7 496 479 8 198 472 
   

Bokslutsdispositioner 4  1 628 648 1 186 660

Resultat före skatt  9 125 127 9 385 132

 

Skatt på årets resultat 5 – 1 504 842 – 1 435 719

Årets vinst  7 620 285 7 949 413
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Balansräkning

TILLGÅNGAR not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar   
 

Materiella anläggningstillgångar   
 

Byggnader och mark 6 18 319 471 18 575 182

Inventarier 7 7 258 085 6 321 908

Pågående nyanläggningar och  
förskott avseende materiella anläggningstillgångar 8 0 1 930 749

  25 577 556 26 827 839

   

Finansiella anläggningstillgångar   
 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 9 75 550 662 61 734 835

Övriga långfristiga fordringar 10 8 000 8 000

  75 558 662 61 742 835

Summa anläggningstillgångar  101 136 218 88 570 674 
  

Omsättningstillgångar    
 

Varulager m.m.   
 

Varulager  4 587 679 5 008 032

  4 587 679 5 008 032 
 

Kortfristiga fordringar   
 

Kundfordringar  202 411 163 342

Aktuella skattefordringar  499 555 51 820

Övriga kortfristiga fordringar  3 147 965 1 937 288

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 332 015 784 979

  4 181 946 2 937 429

   

Kassa och bank  10 767 516 18 573 357

Summa omsättningstillgångar  19 537 141 26 518 818

Summa tillgångar  120 673 359 115 089 492
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EGET KAPITAL OCH SKULDER not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital   
 

Bundet eget kapital   

Medlemmarnas insatskapital  5 704 470 5 758 177

Reservfond  6 796 517 6 724 464

  12 500 987 12 482 641

   

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst  31 965 953 27 081 220

Årets resultat  7 620 285 7 949 413

  39 586 238 35 030 633

Summa eget kapital  52 087 225 47 513 274

Obeskattade reserver 12 10 630 320 12 258 968

Avsättningar   

Övriga avsättningar 13 6 400 000 6 400 000

Summa avsättningar  6 400 000 6 400 000

   
 

Långfristiga skulder

Medlemmarnas sparkonto 14 40 180 735 37 757 728

Summa långfristiga skulder  40 180 735 37 757 728

   
 

Kortfristiga skulder   

Förskott från kunder  15 884 0

Leverantörsskulder  7 461 063 8 937 875

Övriga kortfristiga skulder  545 943 339 725

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 3 352 189 1 881 922

Summa kortfristiga skulder  11 375 079 11 159 522

Summa eget kapital och skulder  120 673 359 115 089 492

Balansräkning
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  2020-01-01 2019-01-01 
  2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten  

Resultat efter finansiella poster  7 496 479 8 198 472

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  608 447 2 486 735

Betald skatt  – 1 952 577 – 1 690 272

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital  6 152 349 8 994 935

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet  

Förändring av varulager och pågående arbete  420 353 – 494 348

Förändring av kundfordringar  – 39 069 521 412

Förändring av kortfristiga fordringar  – 757 713 1 057 394

Förändring av leverantörsskulder  – 1 460 928 – 1 563 230

Förändring av kortfristiga skulder  1 676 484 – 718 968

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 991 476 7 797 195

  

Investeringsverksamheten  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  – 2 055 269 – 3 753 328

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  – 65 086 469 – 28 286 869

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  53 967 748 37 094 786

Kassaflöde från investeringsverksamheten  – 13 173 990 5 054 589

  

Finansieringsverksamheten  

Förändring av medlemslån  2 423 007 193 509

Återbäring, ränta insatser  – 3 046 334 – 3 255 123

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – 623 327 – 3 061 614 
 

Årets kassaflöde  – 7 805 841 9 790 170

Likvida medel vid årets början  18 573 358 8 783 187

Likvida medel vid årets slut  10 767 517 18 573 357

Kassaflödesanalys
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och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas 
utifrån aktuella marknadsnoteringar på bokslutsdagen. Övriga finansiella 
instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvär-
den ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med 
bokfört värde.

Kundfordringar

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

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 skulderna 
har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts

Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen 
redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas 
bli betalt.

Varulager

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavan-
den, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast 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

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdisposi-
tioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Bruttovinst (%)
Nettoomsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för 
sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 
för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget 
kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

 

Noter

NOT 1 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Medlems- och insatskonto för inaktiva

Saldon från medlems- och insatskonto för medlemmar som varit inaktiva 
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 rabatter.

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 erhållas 
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 belopp 
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 kapital.

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, 
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.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hän-
syn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgång-
ar. 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 
748 tkr (930 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till 
anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen 
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 vär-
depapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder 
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NOT 2 

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantal årsanställda  2020 2019  

Kvinnor 8 9

Män 8 8

Totalt 16 17
  

Löner och andra ersättningar 

Styrelse och verkställande direktör 974 030 957 151

Övriga anställda 5 409 470 5 877 737

 6 383 500 6 834 888

Sociala kostnader 

Pensionskostnader för styrelsen och  
verkställande direktören 142 214 150 488

Pensionskostnader för övriga anställda 1 526 739 319 838

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 087 876 2 153 688

 3 756 829 2 624 014 
  

Erhållna bidrag för arbetskraft – 93 102 – 151 072

Totala löner, ersättningar, sociala  
kostnader och pensionskostnader 10 047 227 9 307 830
Ingen resultatbonus har utbetalats till styrelse och VD. Föreningen har 
lämnat de anställda utfästelser enligt inom föreningen gällande pensions-
reglementen. Efterlevande- och sjukpension är försäkrad i konsument-
kooperationens (KP) pensionskassa. Ålderspensionen är tryggad i KP:s 
pensionsstiftelse. I den mån den i sin helhet icke är tryggad genom 
avsättningar till pensionsstiftelsen är den försäkrad i KP:pensionskassa.

Könsfördelning bland  
ledande befattningshavare 2020  2019

Andel kvinnor i styrelsen 50% 50%

Andel män i styrelsen 50% 50%

NOT 3 

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR 
SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2020  2019

Avkastning ränte- och penningmarknadsfonder 3 256 564 977 316

 3 256 564 977 316
NOT 4 

BOKSLUTSDISPOSITIONER

 2020  2019

Skillnad mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan – 724 340 159 555

Avsättning till periodiseringsfond 0 – 1 300 000

Återföring av periodiseringsfond 2 352 988 2 327 105

 1 628 648 1 186 660

NOT 5 

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

 2020  2019

Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 1 484 779 1 435 719

Justering avseende tidigare år 20 063

Totalt redovisad skatt 1 504 842 1 435 719

NOT 6 

BYGGNADER OCH MARK

 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 38 530 518 38 119 373

Inköp 1 115 299 411 145

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 39 645 817 38 530 518

Ingående avskrivningar – 19 955 336 – 18 637 084 

Årets avskrivningar – 1 371 011 – 1 318 252 

Utgående ackumulerade  
avskrivningar – 21 326 347 – 19 955 336

Utgående redovisat värde 18 319 470 18 575 182

NOT 7 

INVENTARIER

 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 26 966 692 25 490 949

Inköp 2 870 718 1 475 743

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 29 837 410 26 966 692

Ingående avskrivningar – 20 644 785 – 18 847 478

Årets avskrivningar – 1 934 541 – 1 797 307

Utgående ackumulerade avskrivningar – 22 579 326 – 20 644 785

Utgående redovisat värde 7 258 084 6 321 907

NOT 8 

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MA-
TERIELLA ANLÄGGNINGAR

 2020-12-31  2019-12-31

Ingående nedlagda kostnader 1 930 749 64 308

Under året nedlagda kostnader 2 055 268 3 753 329

Under året genomförda omfördelningar – 3 986 017 – 1 886 888

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 0 1 930 749

Utgående redovisat värde 0 1 930 749

NOT 9 

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Aktier och andelar Antal Nom Bokfört Bokfört 
Onoterade  värde värde värde 
värdepapper 
   2020-12-31  2019-12-31
OK Marknadsservice AB 93 100 92 110 92 110
OKQ8 Marknad AB 630 100 63 000 63 000
Petrolia AB 5 1 000 70 300 50 400
Fonus, insatser  
och medlemskonto   1 000 1 000
Kooperativa Förbundet,  
insatser   131 942 131 942
OK Marknadsservice AB,  
nedskrivning   – 1 900 – 1 900 
Petrolia, nedskrivning   – 50 400 0
Summa onoterade  
värdepapper 728 1 200 306 052 336 542
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Noterade värdepapper 2020-12-31  2019-12-31

Bokfört värde 75 244 610 61 398 293

Marknadsvärde 88 357 404 72 193 517

NOT 10 

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

 2020-12-31  2019-12-31

Garantibelopp Expressen 3 400 3 400

Garantibelopp Aftonbladet 4 600 4 600

Utgående redovisat värde 8 000 8 000

Utgående redovisat värde 8 000 8 000

NOT 11 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 2020-12-31  2019-12-31

Övriga poster 332 015 784 979

 332 015 784 979

NOT 12 

OBESKATTADE RESERVER

 2020-12-31  2019-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar enligt plan – 2 718 875 – 1 994 535

Periodiseringsfond – 7 911 445 – 10 264 433

 – 10 630 320 – 12 258 968

Skatteeffekt av schablonränta  
på periodiseringsfond 10 983 12 323

NOT 13 

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

 2020-12-31  2019-12-31

Saneringskostnad enligt  
arrendeavtal och nyttjande 6 400 000 6 400 000

 6 400 000 6 400 000 
NOT 14 

MEDLEMMARNAS SPARKONTO

Behållningen på medlemmarnas sparkonton har under året ökat med  
2 423 tkr. Inlåningen på sparkontot utgörs av medlemmarnas uppsamla-
de återbäringsmedel och tills vidare får ingen aktiv insättning i sparkontot 
göras utan endast återbäringsmedel sparas. Villkoren för sparkontot 
beslutas av styrelsen utifrån marknadsförutsättningar respektive verksam-
hetsår.

NOT 15 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 2020-12-31  2019-12-31

Bonus personalen 151 400 185 665

Upplupna löner och sociala avgifter 177 161 185 825

Upplupen semesterlöneskuld inkl  
sociala avgifter 1 174 493 1 060 800

Övriga poster 1 849 135 449 632

 3 352 189 1 881 922

NOT 16 

AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

 2020-12-31  2019-12-31

FPG/PRI-pensioner (2% på pensionsskuld) 106 466 100 931

 106 466 100 931

ÖRNSKÖLDSVIK 2021-03-30
Ulf Tjernström, Verkställande direktör

Mats Landgren, Umeå, Ordförande

Tore Gidlund, Domsjö, Vice ordförande

Annacarin Holmgren, Örnsköldsvik

Gunilla Eklund, Örnsköldsvik

Börje Lindholm, Örnsköldsvik

Margitha Sjödin, Bjästa, Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-06 
Lars Ekman

Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Styrelsens godkännande

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella 
redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer 
med faktiska förhållanden.
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Till föreningsstämman i OK Örnsköldsvik Ekonomisk Förening,  
org.nr 789600-0127

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OK Örnsköldsvik 
Ekonomisk Förening för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår 
på sidan 3 samt sidorna 7-17 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens 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 stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoen-
de i förhållande 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 ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och återfinns på sidorna 1-2,4-6 samt sidan 20. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om in-
formationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisning-
en. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

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 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansva-
rar 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. 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 tillämpas 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 års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse 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 felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

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 årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, 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 felaktighet som beror på misstag, efter-
som 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 kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-
gärder 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 uppskatt-
ningar 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 betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osä-
kerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis 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 
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informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

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 OK 
Örnsköldsvik Ekonomisk Förening för år 2020 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 verk-
ställande direktören 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 förhållande 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 ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande 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 kapi-
tal, 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, medels-
förvaltningen 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 överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande 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 fören-
ingens 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 

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der 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 revisionen 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 föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar.

Umeå den 6 april 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Ekman 
Auktoriserad revisor
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1.   Föreningsstämman öppnas

2.   Val av ordförande för stämman och dennes anmälan av protokollförare

3.   Fastställande av röstlängd

4.   Val av två justerare tillika rösträknare

5.   Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

6.   Styrelsens och VD:s berättelse

7.   Revisorernas berättelse

8.   Beslut

  A.  Om fastställande av resultaträkning och balansräkning

  B.  Om disposition beträffande vinst eller förlust enligt 
   fastställd balansräkning

  C.  Om ansvarsfrihet för styrelsen och VD

9.   Av styrelsen hänskjutna ärenden

10.  I stadgeenlig ordning inkomna motioner

11.  Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer 

12.  Val av styrelse jämte suppleanter 

13.  Val av styrelseordförande 

14.  Val av auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag 

15.  Val av tre ledamöter i valberedningen t o m nästkommande 
  årsstämma

16.  Medlemmarnas frågestund

17.  Avslutning

 
OK Örnsköldsvik Ekonomisk förenings föreningsstämma

kl. 19.00 torsdagen den 20 maj 2021

På grund av den pågående pandemin är risken stor att  

stämman inte kan genomföras med fysisk närvaro. 

 Information kommer därför i en kallelse.


