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VÅXNÄS
Lite grann i skuggan av Coronan har vi slutfört förening-
ens största projekt hittills. En helt ny superanläggning på 
Våxnäs i Karlstad. Det första halvåret har försäljningsmäs-
sigt varit en succé och vi hoppas att det fortsätter på den 
vägen. Bygget av en restaurang som kommer att hyras av 
kedjan ChopChop är i full gång. Öppning kommer att ske 
under sommaren. När allt är klart kommer vi att ha ett i det 
närmaste perfekt serviceområde för bilister på väg och för 
alla boende i Karlstad.

CORONA
Funderade ett tag om man kunde ha en annan rubrik på 
inledningen. Men nej, det allt annat kommer i skuggan av 
är just Coronan som påverkat allt och alla år 2020. 

Inför 2020 hade vi under lång tid jobbat med att skapa 
en ny och effektiv organisation som skulle ge oss lönsam-
het under lång tid framöver. Den centrala organisationen 
gjordes om för att komma närmare verksamheten. Alla 
chefer utbildades under en längre tid för att bättre kunna 
hantera stationens lönsamhet. I själva verket handlade 
det om att skapa trivsel och engagemang i personalstyr-
kan. Det långsiktigt hårda målet handlade om att skapa 
en bättre lönsamhet. Vi har ett behov att kunna fortsätta 
investera i våra anläggningar vilket innebär att vi behöver 
en ökad lönsamhet för att långsiktigt klara av det.

Den 12 mars 2020 fick Sverige sitt första dödsfall till 
följd av Corona och därefter dök försäljningsvolymen kraf-
tigt och vi ställdes inför en mycket stor utmaning. Det kom 
att krävas dagliga planeringsmöten för att fatta rätt beslut. 
Öppettider ändrades, personalen permitterades, investe-
ringar togs bort, besparingar infördes i alla led och perso-
nalen jobbade intensivt för att klara situationen. Efterhand 
kunde vi konstatera att försäljningen sakta ökade igen men 
under hösten dök försäljningen igen, denna gång inte lika 
mycket som under våren. 

När vi nu summerat året kan vi konstatera att vi har ett 
resultat som visserligen är en bit ifrån det som vi planerade 
för men samtidigt betydligt bättre än vad vi befarat under 
året. Rörelseresultatet landade på nästan 2 mkr. Tack perso-
nalen för allt jobb som gjordes för att skapa detta resultat.

Inledningen av 2021 har försäljningsmässigt varit bra 
och om vaccineringen fortsätter och ger god effekt så ser vi 
goda möjligheter att skapa ett gott resultat 2021.

Med önskan om ett friskt 2021 så hoppas 
jag att vi ses ute på våra stationer.

Vd har ordet

Stefan Särnehed, VD
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
OK Värmland ekonomisk förening ägs av sina medlemmar 
och har sitt säte i Karlstad, Värmland. 
OK Värmland bedriver drivmedels- och detaljhandel genom 
ett 20-tal försäljningsställen och ingår i den rikstäckande 
detaljhandelskedjan OKQ8 genom ett samarbetsavtal.
Koncernen OK Värmland består av 4 företag med mo-
derföretaget OK Värmland Ekonomisk förening och de 
helägda dotterföretagen OK Värmland Fastighets AB, 
Lilla Saluhallen i Karlstad AB och Selma L:s Motortjänst 
AB. Lilla Saluhallen avvecklades under 2019 och bedriver 
sedan oktober 2019 inte längre någon verksamhet. Selma 
L bedriver sedan 2018 inte längre någon verksamhet utan 
är ett ”vilande” bolag.

TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET
Föreningen bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt 
miljöbalken. Dessa verksamheter avser försäljning av 
motor bränsle, biltvättsverksamhet, hantering av spillolja 
och batterier. Verksamheten kan påverka luft och vatten 
och är därför tillståndspliktig. Tillstånden förnyas löpande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER 
RÄKENSKAPSÅRET
2020 har varit ett mycket händelserikt år. En global pande-
mi, som fortfarande håller i sig, har påverkat hela året med 
minskad försäljning, tappad volym och stora lagerförluster 
på drivmedel som största händelser. Vi insåg dock tidigt 
vad som kunde hända och planerade och genomförde en 
rad åtgärder för att motverka den minskade försäljningen. 
Dessa åtgärder tillsammans med statliga bidrag i form av 
permitteringsstöd, sjuklöneersättning och sänkta arbetsgi-
varavgifter har hjälpt till och gett oss en viss arbetsro trots 
pandemin. 

Vi har även identifierat, planerat och i vissa fall påbörjat 
en del projekt i syfte att bli både effektivare och minska 
våra kostnader. Områden som är berörda är biltvätt,  
uthyrning, upphandling/inköp, energieffektivisering,  
inventeringsrutiner samt lager. Effekterna av dessa projekt 
kommer att kunna ses under 2021.
Under sommaren fick vi äntligen öppna vår nya station på 
Våxnäs i Karlstad. En toppmodern QTG-station med extra 
allt. 
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Även vårt dotterbolag, OK Värmland Fastighets AB, har 
påverkats av pandemin. Minskade hyresintäkter till följd av 
kraftigt minskad handel, främst under våren, har gjort att 
omsättningen sjönk från 17,3 till 16,5 mkr. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
Från och med räkenskapsår som inleds efter 31 december 
2016 ska större företag hållbarhetsredovisa. En hållbar-
hetsrapport är enligt den nya regleringen en rapport med 
hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av före-
tagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenser 
av verksamheten. Denna information ska omfatta frågor 
rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 
mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Hållbar utveckling är en långsiktig process och vi kom-
mer kontinuerligt att använda indikatorer för att se till att 
vi bidrar till en hållbar utveckling. Vår strategi är att minska 
vår miljöpåverkan och skapa en positiv inverkan på sam-
hället på både ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt.

Vår redovisning, se nedan, innehåller rubrikerna Våra 
medarbetare, Hållbart samhälle, Värderingar för ett jämlikt 
samhälle, Miljö och Antikorruption. Utöver vår redovisning 
nedan vill vi även framhålla att OK Värmland tillhör kedjan 
OKQ8 genom ett samarbetsavtal. OKQ8 har tagit fram en 
hållbarhetsrapport som även innefattar områden där vi 
berörs indirekt såsom drivmedel, reduceringsplikter, mate-
rialval, val av leverantörer mm. Genom vårt samarbetsav-
tal med OKQ8 får vi del av dessa, ur hållbarhetssynpunkt, 
positiva effekter. För mer information se www.okq8.se  

VÅRA MEDARBETARE
OK Värmland har en väl fungerande skyddskommitté där 
representanter från Unionen, Transport och företagsled-
ningen är representerade. Genom kontinuerlig uppföljning 
har vi en god arbetsmiljö och kan förebygga risker och 
olyckor.

Varje år utförs kontroller och riskbedömningar av vår 
arbetsmiljö i samverkan med vår skyddsorganisation 
(Skyddsombud och Regionalt skyddsombud).

Vi utbildar våra chefer kontinuerligt i Praktisk arbetsmil-
jö och i Systematisk arbetsmiljö. 

• Friskvård
Vi jobbar förebyggande med friskvård i verksamheten med 
bland annat olika projekt. 

Vi har i många år haft riktade friskvårdsaktiviteter med 
både interna och externa konsulter, såsom vår företags-
hälsovård som har stöttat med bland annat temadagar. 
De har haft föreläsningar om hälsa, kost och motion samt 
ergonomiutbildning för alla medarbetare.

Vi har vart 3:e år en hälsokontroll på varje medarbetare. 

Det innefattar även att vi fångar upp den psykosociala 
miljön för individen. Genom Företagshälsovården finns det 
även möjlighet att få hjälp med att sluta röka och tillgång 
till sömnskola.

Föreningen har från och med 2018 infört ett friskvårds-
bidrag för alla medarbetare 2000 kr/ år och medarbetare.

• Nöjda medarbetare
Under 2020 har NMI undersökningen utgått för att ersät-
tas med en Arbetsmiljöenkät som genomfördes i OKQ8´s 
regi. Underlaget, kommer personalen vid varje station få 
arbeta med utifrån de svar som de fått. Genom dialog 
och handlingsplaner kommer detta följas upp under våren 
2021.

Genom uppföljningar och punktinsatser får vi en 
möjlighet att under 2021 fånga upp eventuella brister på 
arbetsplatsen samt kontinuerligt förbättra vår arbetsmiljö. 
OK Värmland arbetar aktivt för hållbara medarbetare och 
en säker arbetsplats.

• Sjukfrånvaro
Genom månatliga rapporter kan vi följa våra medarbeta-
res frånvaro. Om en medarbetare har frånvaro mer än 6 
tillfällen / år så agerar vi snabbt och initierar ett rehabili-
teringsmöte där personalchef, regionalt skyddsombud och 
medarbetaren deltar.

Vid varje sjukdomstillfälle rapporterar medarbetarens 
chef till Företagshälsovården som då ringer upp medarbe-
taren för att ge råd och stöd. Ingen registrerad långtids-
sjukskrivning beror högst troligen på att permitteringarna 
skapat mycket ledigheter.

SJUKFRÅNVARO UNDER 2020

Tot sjuk-
fr/

Långtidssjuk-
fr/

ord.arb.
tid

tot sjukfr

Kvinnor 3,14% 11,6%

Män 3,59% 39,8%

Total 3,34% 26,3%

• Utbildning och karriär
Inom OKQ8 har alla medarbetare tillgång till och ska 
genomföra digitala utbildningar. Det finns ”skall” krav på 
vissa utbildningar samt utbildningar som syftar till ökad 
säkerhet och trygghet. Vi har även utbildning i hållbara 
medarbetare som ska öka förståelsen för och förebygga 

 Tot sjukfr/  Långtidssjukfr/

 ord.arb.tid  tot. sjukfr.

Kvinnor 3,14 %  11,6 %

Män 3,59 %  39,8 %

Total 3,34 %  26,3 %

SJUKFRÅNVARO UNDER 2020
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stress. OKQ8 har även ett väl fungerande ledarskapspro-
gram som vi deltar i vid behov.

Under 2018 startade OK Värmland en ledarsatsning 
som syftar till att skapa en förståelse för ledarskapets 
betydelse för framgång. Projektet ska pågå under 5 år 
med olika delar av teori och praktik utifrån en bestämd 
programförklaring. Vi har genomfört utbildningens första 
del med teori och att praktisk jobba med det hemma på 
stationen. Vi följer upp relevanta nyckeltal kontinuerligt. 
Alla Säljchefer och Biträdande säljchefer ska tillsammans 
skapa långsiktig lönsamhet med teamet i fokus. Målet är 
att uppnå ekonomisk lönsamhet genom tydligt ledarskap, 
nöjda medarbetare och minskad frånvaro. Genom denna 
satsning ser vi en hållbar framtid både för medarbetare 
och företaget som helhet.

HÅLLBART SAMHÄLLE
OK Värmland har historiskt alltid valt att stötta barn och 
ungdomar och sedan några år tillbaka har vi ökat vårt so-
ciala ansvar. Varje år stöttar vi en ideell organisation som 
stödjer och hjälper yngre i vårt samhälle inom olika områ-
den. Vi har valt att ha olika inriktning år från år och lämnar 
då ett större belopp till en och samma organisation. 

De organisationer som vi under senare år har samarbe-
tat med är Momenta trafiksäkerhetskampanjer, Ett Nar-
kotikafritt Sverige, Barncancerfonden, BRIS, Suicide Zero, 
Barndiabetesfonden, Nattvandrarna i Värmland. 

Våra övriga samarbetspartner är idrottsorganisationer 
som har stort engagemang i ungdomsidrotten och som 
också värderar alla lika oavsett utifrån kön och etnicitet. Vi 
stöttar gärna mindre idrottsklubbar som har en liten bud-
get och ett stort behov av samarbetspartners för att kunna 
jobba vidare med sin verksamhet. Vi är måna om att bidra 
till att de barn och ungdomar som vill, ska få utöva idrott.

VÄRDERINGAR FÖR ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE
OK Värmland vill verka för ett jämlikt, inkluderande sam-
hälle där alla människor har samma värde och rättigheter. 
Hos oss är det en självklarhet att alla skall känna sig trygga 
och inkluderade och vi skall aldrig särskilja någon. Vi efter-
strävar en jämlik könsfördelning och tillämpar likabehand-
ling vid rekrytering, personalutveckling och lönesättning. 
Öppenhet och ärlighet ska genomsyra vår organisation 
och i det ingår att behandla varandra med respekt och inte 
göra skillnad beroende på tex kön, hudfärg, religion eller 
sexuell läggning.

Medarbetarundersökningar ger oss information om allt 
från trivsel till arbetsförhållanden. Med dessa som grund 
skall våra chefer sedan följa upp och vid behov ta fram 
handlingsplaner för att åtgärda eventuella brister. Vår in-
ställning är dock att ansvaret för att skapa en arbetsplats 

där människor trivs och mår bra, ligger inte bara hos våra 
chefer utan även hos alla medarbetare.

MILJÖ
OK Värmlands miljöarbete består till stor del av att erbjuda 
bra och miljövänliga val för våra kunder och medlemmar. 
Vi erbjuder bland annat miljövänliga biltvättar som tar 
hand om smutsigt tvättvatten som ett alternativ till att 
tvätta hemma på garageinfarten. Vi säljer många miljö-
vänliga tvättmedel och andra produkter som värnar om 
miljön. Därtill erbjuder vi alla miljösmarta drivmedel såsom 
biogas, HVO och E85 samt laddstolpar. Vi erbjuder ladd-
ning av elbilar på 7 orter i landskapet, HVO100 erbjuds 
idag på 5 orter och under 2021 kommer vi att utöka detta 
med minst 2 orter. Biogas säljer vi på 4 orter och räknar 
med att utöka med ytterligare ett säljställe

OK Värmlands eget miljöarbete består i uppvärmning 
av våra fastigheter med bergvärme, vi lyser upp med LED 
lampor mm. Vi jobbar ständigt med att minska vår elför-
brukning. Utöver detta installerar vi i en rask takt spillzoner 
för att fånga upp spill från våra drivmedelspumpar. Under 
2020 har vi startat upp ett energieffektiviseringsprojekt. 
Projektet har som mål att sänka våra energikostnader med 
15-20%.

• Hållbar station
En livscykel för en drivmedelsanläggning kan variera stort, 
men till sist finns ett slutdatum när anläggningen av olika 
skäl måste stängas. Vid stängningstillfället uppstår en rad 
händelser som kan/kommer påverka miljön. Stationsbygg-
naden skall rivas, pumpar skall monteras ned och cisterner/
rörledningar, oljeavskiljare mm skall grävas upp och mark 
skall vid behov saneras. Många stationer runt om i Sverige 
har idag ingen beredskap eller ekonomi för att ta de kost-
nader som detta arbete medför. Kostnaden för återställan-
de kan uppkomma 25-30 år fram i tiden från idag och kan 
uppgå till 400-600 tkr per station i dagens penningvärde. 

Att låta våra barn ta detta ansvar både miljömässigt 
och ekonomiskt, anser vi vara fel. Vi tar därför fullt ansvar 
för stängning, rivning och återställande av mark för alla 
våra stationer den dag beslut tas om stängning av respek-
tive station. Vi gör årliga avsättningar för detta ändamål 
och varje station ”betalar” för sitt eget återställande.

• Hållbar biltvätt
Trots att alla vet att det inte är bra för miljön att tvätta 
bilen på gatan är det fortfarande många som gör det. 
Det finns förstås flera orsaker till att detta förekommer, 
men vi vill tro att det går att förändra. När bilarna tvättas 
på garageuppfarterna går ofta sköljvattnet ner i dagvat-
tenbrunnarna. På så sätt hamnar uppemot 1000 ton olja 
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och 50 ton tungmetall i våra sjöar och vattendrag årligen, 
enligt uppgifter från Naturvårdsverket.

OK Värmland stödjer föreningen ”Hållbar biltvätt” och vi 
arbetar aktivt med att se till att vi bedriver vår tvättverksam-
het så hållbart som möjligt. Våra egna reningsverk på statio-
nerna håller en hög nivå på rening och ger största möjliga 
skillnad mot att tvätta bilen hemma, ur miljösynpunkt. 

Omfattande ombyggnationer till väsentliga belopp i 
oljeavskiljare, reningsverk mm kan ofta komma att behöva 
göras. Vi har haft som målsättning att samtliga våra au-
tomattvättsanläggningar skall ha egna reningsverk senast 
2022. Vi kan konstatera att vi redan nu uppnått detta mål.

• Spillzoner och rörgator
Hantering av drivmedel är tillståndspliktig verksamhet som 
kan påverka miljön på ett negativt sätt om läckage före-
kommer. Nya miljökrav uppkommer ständigt och vi måste 
löpande anpassa vår verksamhet och utrustning till dessa 
krav. Ett viktigt krav är att ta hand om eventuella läckage 
vid kundtankning genom så kallad spillzon. Om en kund av 
misstag råkar spilla ut drivmedel vid tankning skall vi ha ett 
system som tar hand om utsläppet. Detta sker genom att 
installera en sk spillzon som är kopplad till en oljeavskiljare. 

Omfattande ombyggnationer till väsentliga belopp kan 
ofta komma att behöva göras. OK Värmland har som mål-
sättning att samtliga våra tankplatser skall ha en spillzon 
som uppfyller gällande lagkrav senast 2022.

Utöver lagkraven på spillzoner har det tillkommit 
lagkrav på korrosionsfria rörgator. Dessa kommer att vara 
utbytta i mitten av 2022.

ANTIKORRUPTION OCH MUTOR
Policy för antikorruption och mutor finns i OKQ8s Uppfö-
randekod, Code of Conduct. I Uppförandekoden gällande 
antikorruption och mutor står bl a att 

”..medarbetare ska inte, direkt eller indirekt, begära, ta 
emot, utlova, erbjuda eller överlämna gåvor, tjänster, 
ersättningar, förmåner, och liknande som exempelvis 
representation och event till eller från tredje man om en 
sådan handling skulle kunna utgöra lagbrott eller på annat 
sätt påverka det yrkesmässiga omdömet hos medarbetare 
eller tredje man.” 

Samtliga medarbetare som medverkar vid inköp är i en 
utsatt position och måste vara extra observant i sina re-
lationer men både existerande och framtida leverantörer. 
Beslut om inköp får inte tas om det påverkas av gåvor från 
leverantörer. 

Under året har inga fall av korruption eller mutor kom-
mit oss till känna. 

FÖRSÄLJNING 
Rörelseintäkter i moderföretaget uppgår till 698 Mkr (822 
Mkr) vilket är 126 Mkr lägre än året innan. Denna minsk-
ning beror i sin helhet på den pågående pandemin. 

INVESTERINGAR
Investeringarna i moderbolaget uppgick till 33,6 Mkr (27,4 
Mkr), vilket är 6,2 Mkr högre än föregående år. Ökningen 
beror i sin helhet till vår nybyggda station på Våxnäs i 
Karlstad. 

Som pågående nyanläggning ligger ca 6,3 Mkr (17,1 
Mkr) vid årsskiftet och består till stor del av byggnationen 
av Chopchop på Våxnäs i Karlstad. Planerad invigning är i 
slutet av sommaren/början av hösten 2021.

RESULTAT
I resultatet ingår en nedskrivning av aktieägartillskott på 
218 tkr avseende den med OKQ8 gemensamägda bolaget 
Petrolia AB (där OK Värmland har en andel på 1,1 %) som 
håller på att avvecklas. Avvecklingen planeras pågå under 
ett par år. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 
6,4 Mkr (0,5 Mkr). Rörelseresultatet för koncernen uppgår 
till 8,8 Mkr (2,5 Mkr). Moderföretagets resultat efter finan-
siella poster uppgår till 1,2 Mkr (-2,2 Mkr).  Rörelseresulta-
tet för moderbolaget uppgår till 1,8 Mkr (-1,4 Mkr) vilket är 
en ökning 3,2 Mkr jämfört med föregående år.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA 
VERKSAMHETEN 
Ingen vet i dagsläget vad effekterna av pandemin blir. Just 
nu hoppas vi på att vaccinationerna kommer igång och att 
vi sakta men säkert kan återgå till ett mer normalt till-
stånd, kanske redan till sommaren/hösten. Men en tredje 
våg kan också komma med nya och kraftigare restriktioner 
som följd. Vi märker, från våra kunder, att det finns ett 
uppdämt behov för resor, konferenser, utbildningar mm. Så 
fort det ges möjligheter för barn och ungdomars idrottan-
de kommer även matcher, cuper etc att ta fart med ökat 
resande som följd. Många tror även på en kraftig ”hemes-
ter” varför vi med tillförsikt hoppas på ett ökat kundtryck 
på våra anläggningar.
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INSATSKAPITAL OCH SPARKONTO
Medlemmarnas tillgodohavande per 31 december 2020 
uppgår till:

Insatskonto      11 666 998 kr
Sparkonto      34 998 873 kr
      46 665 872 kr

Uppsagda insatser som ska utbetalas nästkommande 
räkenskapsår enligt FL 4 kap 1 § uppgår till 168 Tkr.

EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR
Föreningens samtliga tillgångar var under 2020 försäkrade 
genom Moderna försäkringar till återanskaffningsvärden 
genom anslutning till OK:s fullvärdesförsäkring. Utöver 
brandförsäkring omfattar fullvärdesförsäkringen även en 
ansvars- och garantiförsäkring. 

FLERÅRSÖVERSIKT
Se noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hän-
visas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt 
noter. Alla belopp uttrycks i Tkr där ej annat anges.
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Resultaträkning koncernen
BELOPP I TKR NOT 2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31
Rörelseintäkter

Nettoomsättning 699 992          825 827          
Övriga rörelseintäkter 1 10 686             8 516              

Summa rörelseintäkter 710 678           834 343          

Rörelsekostnader
Handelsvaror -591 796         -707 668        
Övriga externa kostnader 2,3 -32 635           -35 459          
Personalkostnader 4 -60 235           -71 407          
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -17 074           -17 211          
Övriga rörelsekostnader -122                 -72                

Summa rörelsekostnader -701 862         -831 817        

Rörelseresultat 8 816                2 526               

Finansiella poster 6
Resultat från andelar i intresseföretag -219                 -359            
Ränteintäkter och liknande resultatposter 672                  469                 
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 819             -2 126            

Summa finansiella poster -2 366              -2 016             

Resultat efter finansiella poster 6 450                510                  

Årets skatt -1 103             -47                  

ÅRETS RESULTAT 5 347                463                  

Resultaträkning koncernen
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Balansräkning koncernen
BELOPP I TKR NOT 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 298 440                     

Summa immateriella anläggningstillgångar 298                     440                     

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9, 19 130 968              102 921              
Pågående nyanläggningar 10 6 367                  17 123                
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 112                     -
Inventarier, verktyg och installationer 12 55 425                56 964                

Summa materiella anläggningstillgångar 192 872             177 008             

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 1 526                  3 700                  

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 525                  3 700                  

Summa anläggningstillgångar 194 695              181 148              

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror 21 299                21 987                

Summa varulager 21 299                21 987                

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 909                  11 388                
Skattefordran - 140
Övriga fordringar 498                     2 823                  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 961                  1 878                  

Summa kortfristiga fordringar 10 368                16 230                

Kassa och bank 25 936                9 634                  
Summa omsättningstillgångar 57 603                 47 851                 

SUMMA TILLGÅNGAR 252 298              228 999              

Balansräkning koncernen
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Balansräkning koncernen
BELOPP I TKR NOT 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Medlemmarnas insatser 11 667                12 343                
Utvecklingsfond 181                     378                     
Fritt eget kapital inklusive årets resultat 41 448                36 024                

Summa eget kapital 53 296                48 745                

Avsättningar 16
Avsättningar 2 069 1 569                  
Avsättning för skatter 5 689                  4 572                  

Summa avsättningar 7 758                  6 141                  

Långfristiga skulder 17
Sparkonto 34 999                37 268                
Skulder till kreditinstitut 95 073                80 196                

Summa långfristiga skulder 130 072             117 464             

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 6 501                  5 100                  
Leverantörsskulder 38 914                32 668                
Skatteskulder 36                     –                       
Övriga kortfristiga skulder 3 618                  4 363                  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 12 101                14 519                

Summa kortfristiga skulder 61 172                56 649                

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 252 298              228 999              

Balansräkning koncernen
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Koncernens förändring av 
eget kapital

BELOPP I TKR

Insats- kapital

Utvecklings- 

fond

Fritt eget 

kapital inkl 

årets resultat

Summa eget 

kapital

Eget kapital 2018-12-31 13 093 575 35 492 49 160

Årets resultat 463 463
Nettoförändring av insatser -750 -750
Nettoförändring av utvecklingsfond -197 197 -
Överföring av ränta på insatskapital -129 -129

Eget kapital 2019-12-31 12 343 378 36 024 48 745

Årets resultat 5 347 5 347
Nettoförändring av insatser -676 -676
Nettoförändring av utvecklingsfond -197 197 -
Överföring av ränta på insatskapital -120 -120

Eget kapital 2020-12-31 11 667 181 41 448 53 296

Koncernens förändring av eget kapital
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Kassaflödesanalys koncernen

BELOPP I TKR NOT 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 8 816              2 526              
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 17 074            17 211            
Förändring avsättning 500                 734                 
Utrangering 122                 461                 
Uppskrivning av materiella anläggningstillgångar –                      -250                
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -576                72                    
Erhållen ränta och utdelning 672                 469                 
Erlagd ränta -2 819            -2 126            
Betald skatt 190                 -213                
Utbetalning av återbäring och ränta -120                -129                

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 23 858           18 755           

Förändringar i rörelsekapital
Minskning (+)/ökning (-) av varulager 688                 359                 
Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar 5 722              412                 
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder 4 487              -2 846            

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 755            16 680            

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -81                  -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33 623          -27 013          
Förvärv av finansiella anläggnignstillgångar -220                -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 365              3 797              
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2 176              1 263              

Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 384           -21 953           

Finansieringsverksamheten
Förändring av medlemsinsatser -676                -750                
Förändring av långfristiga skulder 12 608            -1 906            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 931            -2 656             

Årets kassaflöde 16 302            -7 929            
Likvida medel vid årets ingång 9 634              17 563            

Likvida medel vid årets slut 25 936            9 634               

Kassaflödesanalys koncernen
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Resultaträkning moderbolaget
BELOPP I TKR NOT 2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31
Rörelseintäkter

Nettoomsättning 687 753 813 002
Övriga rörelseintäkter 1 10 969 8 838

Summa rörelseintäkter 698 722 821 840

Rörelsekostnader
Handelsvaror -592 100 -708 297
Övriga externa kostnader 2,3 -31 851 -34 325
Personalkostnader 4 -60 188 -68 007
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -12 670 -12 625
Övriga rörelsekostnader -122

Summa rörelsekostnader -696 931 -823 254

Rörelseresultat 1 791 -1 414

Finansiella poster 6
Resultat från andelar i koncernföretag - -500
Resultat från andelar i intresseföretag -219 -335
Ränteintäkter och liknande resultatposter 672 469
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 047 -473

Summa finansiella poster -594 -839

Resultat efter finansiella poster 1 197 -2 253

Bokslutsdispositioner 7 -1 085 1 985
Årets skatt 35 -156

ÅRETS RESULTAT 147 -424

Resultaträkning moderbolaget
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Balansräkning  moderbolaget
BELOPP I TKR NOT 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 298 440

Summa immateriella anläggningstillgångar 298 440

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 78 692            47 565            
Pågående nyanläggningar 10 6 367              17 123            
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 112                 -
Inventarier, verktyg och installationer 12 52 118            52 305            

Summa materiella anläggningstillgångar 137 289         116 993          

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag 15 700                 700                  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 1 526              3 700               

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 226              4 400               
Summa anläggningstillgångar 139 813         121 833          

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror 21 299            21 987            

Summa varulager 21 299            21 987            

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 520              11 388            
Fordringar hos koncernföretag 386 386
Skattefordran 103                 229                  
Övriga fordringar 493                 2 813               
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 874              1 505               

Summa kortfristiga fordringar 10 376            16 321            

Kassa och bank 18 085            5 564               

Summa omsättningstillgångar 49 760            43 872            

SUMMA TILLGÅNGAR 189 573          165 705           

Balansräkning moderbolaget
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Balansräkning moderbolaget

BELOPP I TKR Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemmarnas insatser 11 667            12 343            
Utvecklingsfond 181 378
Reservfond 12 211            12 211            
Summa bundet eget kapital 24 059           24 932           

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 7 640              7 987               
Årets resultat 147                 -424                
Summa fritt eget kapital 7 787             7 563              

Summa eget kapital 31 846             32 495             

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar över plan 24 666            17 966            

Summa obeskattade reserver 24 666            17 996            

Avsättningar
Övriga avsättningar 16 2 069 1 569

Summa avsättningar 2 069 1 569

Långfristiga skulder 17
Sparkonto 34 999            37 268            
Skulder till koncernföretag 14 43 236 28 912

Summa långfristiga skulder 78 235            66 180            

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 38 398            31 315            
Skulder till koncernföretag 25                   3 080               
Övriga kortfristiga skulder 2 947              2 510               
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 11 387            10 590            

Summa kortfristiga skulder 52 757            47 495            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 189 573          165 705           

Balansräkning moderbolaget
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Moderbolagets förändring av 
eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

BELOPP I TKR
Insats- 

kapital Reservfond

Utvecklings- 

fond

Fritt eget 

kapital

Summa eget 

kapital
Eget kapital 2018-12-31 13 093 12 211 575 7 919 33 798

Årets resultat -424 -424
Nettoförändring av insatser -750 -750
Nettoförändring av utvecklingsfond -197 197
Överföring av ränta på insatskapital -129 -129

Eget kapital 2019-12-31 12 343 12 211 378 7 563 32 495

Årets resultat 147 147
Nettoförändring av insatser -676 -676
Nettoförändring av utvecklingsfond -197 197
Överföring av ränta på insatskapital -120 -120

Eget kapital 2020-12-31 11 667 12 211 181 7 787 31 846

Moderbolagets förändring av eget kapital
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Kassaflödesanalys moderbolaget

BELOPP I TKR NOT 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 791              -1 414             
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 12 670            12 625             
Förändring avsättning 500                 734                  
Utrangering 122                 461                  
Utbetalning av återbäring och ränta -120                -129                
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -576                –                      
Erhållen ränta och liknande resultatposter 672                 469                  
Erlagd ränta -1 047             -473                
Betald inkomstskatt 161                 -189                

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 14 172            12 085             

Förändringar i rörelsekapital

Minskning (+)/ökning (-) av varulager 688                 262                  
Minskning (+)/ökning (-) av övriga kortfristiga fordringar 5 819              -1 109             
Minskning (-)/ökning (+) av övriga kortfristiga skulder 5 262              -2 302             

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 941             8 937                

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -82                  –                      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33 623          -27 384           
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -220                –                      
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 335              425                  
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2 176              1 161               

Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 414           -25 798            

Finansieringsverksamheten
Förändring av medlemsinsatser -676                -750                
Förändring av upptagna lån 12 055            7 792               
Erhållna och lämnade koncernbidrag 5 615              1 985               

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 994             9 028                

Årets kassaflöde 12 521            -7 833             
Likvida medel vid årets början 5 564              13 397             

Likvida medel vid årets slut 18 085             5 564                

Kassaflödesanalys moderbolaget
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Noter
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oföränd-
rade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen är 
upprättad i Tkr.

VÄRDERINGSPRINCIPER MM
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges.   Fordringar har 
efter individuell bedömning upptagits till belopp varmed 
de beräknas inflyta. Intäkter redovisas när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla 
risker och rättigheter som är förknippade med ägandet 
övergått till köparna, vilket normalt inträffar i samband 
med leverans. 

VARULAGER
Varulager är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet 
enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. 
Därvid har inkuransrisk på varugruppsnivå beaktats.

KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och verkligt värde.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald se-
mester, betald sjukfrånvaro mm samt pensioner redovisas 
i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra 
ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa 
som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionspla-
ner.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
För förmånsbestämda pensionsplaner har föreningen 
en förpliktelse att lämna överenskomna ersättningar till 
nuvarande och tidigare anställda. Föreningen tar i allt 
väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer 
än förväntat, dels risken att avkastningen på tillgångarna 
avviker från förväntningarna. 

INKOMSTSKATTER
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt.

• Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för 
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redo-
visade resultatet i resultaträkningen då det har justerats 
för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader 
samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller 
avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas 
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

• Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader 
mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i 
de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet 
som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräknings-
metoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip 
alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna 
skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla 
temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att 
beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga över-
skott. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten 
skatteskuld. Det redovisade värdet på uppskjutna skatte-
fordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den 
del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga 
resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, 
helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Värde-
ringen av uppskjuten skatt baseras på hur föreningen, per 
balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisa-
de värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräk-
nas baserat på de skattesatser och skatteregler som har 
beslutats före balansdagen.

• Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad el-
ler intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. 
I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget 
kapital.

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGG-
NINGSTILLGÅNGAR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovi-
sas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
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Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den 
på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter 
inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en 
separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekono-
miska fördelar som är förknippade med posten kommer 
att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för 
densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga 
kostnader för reparationer och underhåll samt tillkom-
mande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period 
då de uppkommer.

Avskrivningar på materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaff-
ningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedöm-
da nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på 
olika komponenter skrivs respektive komponent av separat 
över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den 
materiella eller den immateriella anläggningstillgången 
kan tas i bruk. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Rättigheter och goodwill 5-7 år
Byggnader 18-25 år
Markanläggningar 20 år
Byggnadsinventarier 10-25 år
Driftsinventarier 7-15 år
Cisterner 12-25 år
Personbilar 5 år
Persondatorer 3 år

Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisa-
de värdena för materiella och immateriella tillgångar 
för att fastställa om det finns någon indikation på att 
dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, 
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna 
fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det 
inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en 
enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den 
kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Om 
återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenereran-
de enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade 
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller 
den kassagenererande enheten) ned till återvinnings-
värdet. 

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. 
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätt-
en att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt
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AVSÄTTNING
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig för-
pliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad 
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kom-
mer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras 
så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det 
belopp som krävs för att reglera den befintliga förplik-
telsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och 
osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsätt-
ning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som 
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, motsvarar det 
redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.

I föreningen finns enbart avsättning för återställnings- 
och nedmonteringskostnader avseende bensinstationer. 
Föreningen bygger upp en sådan avsättning över statio-
nens beräknade återstående nyttjandeperiod. 

LEASING
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella lea-
singavtal, vilket innebär att leasingavgifterna kostnadsförs 
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

KONCERNBIDRAG
Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen som en bok-
slutsdisposition. 

ELIMINERING AV TRANSAKTIONER MELLAN 
KONCERNFÖRETAG
Koncerninterna fordringar och skulder, inköp och försälj-
ning elimineras i sin helhet.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget OK Värm-
land ekonomisk förening och de företag över vilka moder-
företaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande 
(dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt 
att utforma ett annat företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid be-
dömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, 
ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som 
är potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget kapita-
linstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom 
agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämman-
de inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget 
direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer 
än 50 % av rösterna. Ett dotterföretags intäkter och 
kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tid-
punkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moder-

företaget inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget. 

Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden 
samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till kon-
cerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet 
av koncernredovisningen.

KONCERNUPPGIFTER
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i 
kronor avser mindre än 1 % av inköpen och försäljningen, 
andra företag inom koncernen. 

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst endast kommer 
att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händel-
ser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar 
eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträf-
fade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet. 

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av 
företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflö-
desanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- och utbetalningar 

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Nedan följer information om uppskattningar och anta-
ganden som har den mest betydande effekten på redovis-
ningen och värderingen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader.

Avsättningar för nedmontering av stationer och 
återställande av mark görs årligen. Beräkningen av den 
slutliga kostnaden för nedmontering och återställande av 
mark har gjorts enligt den bästa uppskattningen baseras 
på de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga på 
balansdagen.

Den slutliga avsättningen diskonteras till sitt nuvärde 
och därefter beräknas den del som avser räkenskapsåret. 
Den slutliga betalningen ligger långt fram i tiden och kan 
därför avvika från den nuvarande beräkningen.
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NOT 1 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
2020 2019 2020 2019

Hyresintäkter 1 972 2 373 1 972 2 373
Erhållna statliga bidrag 2 464 - 2 698 -
Övriga intäkter, provisioner, bonus etc 6 533 6 465 6 015 6 143
Summa 10 969 8 838 10 686 8 516

NOT 2 ERSÄTTNING FÖR REVISIONSUPPDRAG M M
2020 2019 2020 2019

Revisionsarvode -168 -330 -229 -423
Övriga konsultationer -36 -55 -36 -55
Förtroendevalda revisorer -4 -60 -4 -60
Summa -208 -445 -269 -538

NOT 3 HYRES- OCH LEASINGAVTAL

Operationell leasing 2020 2019 2020 2019
Summan av framtida hyresintäkter
    a, inom ett år 1 963 2 262 12 497 13 417
    b, Senare än ett år men inom fem år 7 852 9 048 49 988 53 668

Summan av räkenskapsårets kostnadsförda hyreskostnader -4 270 -4 925 -446 -450
Summan av räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter -5 221 -5 310 -5 221 -5 335

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Antalet anställda Antal varav män Antal varav män
Koncernen 96,5 43,9% 123,7 41,7%
Moderbolaget 96,5 43,9% 118,3 42,9%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
MODERBOLAG Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader
Styrelse och VD -1 616 -1 546 -1 656 -1 532
(varav pensionskostnader) -(1 064) -(1 039)
Övriga anställda -39 689 -16 255 -44 306 -17 308
(varav pensionskostnader) -(4 299) -(3 255)
Summa -41 305 -17 801 -45 962 -18 840
(varav pensionskostnader) -(5 363) -(4 294)

KONCERN Löner och Sociala Löner och Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Styrelse och VD -1 699 -1 556 -1 769 -1 558
(varav pensionskostnader) -(1 064) -(1 039)
Övriga anställda -39 689 -16 334 -46 080 -17 922
(varav pensionskostnader) -(4 378) -(3 370)
Summa -41 388 -17 890 -47 849 -19 480
(varav pensionskostnader) -(5 442) -(4 409)

KONCERNEN

KONCERNEN

KONCERNENMODERBOLAGET

MODERBOLAGET

2019

2019

MODERBOLAGET

2020

2020

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
samt övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

De förtroendevalda revisorerna är utsedda av föreningsstämman och har till uppgift att i huvudsak genomföra  förvaltningsrevision.

Alla våra leasingavtal är att betrakta som operationella leasingsvtal. 
Våra leasingavtal har en löptid på mellan 2-4 år. Våra väsentliga leasingavtal är tjänstebilar, hyrbilar, hyrsläp, CashGuard och utrustning för våra 
serveringstjänster såsom korvgrillar, ugnar, kaffemaskiner etc

Alla våra hyresavtal har en löptid på mellan 3-5 år och har en uppsägningstid på 9-12 månader. Befintliga avtal beräknas förnyas löpande vid utgång.
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Fördelning mellan män och kvinnor i styrelse och företagsledning
Män Kvinnor Män Kvinnor

MODERBOLAG
Styrelse 4 2 4 2
Företagsledning 3 2 3 2

KONCERN
Styrelse 13 6 12 6
Företagsledning 4 3 4 3

NOT 5 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2020 2019 2020 2019
Immateriella tillgångar -224 -220 -224 -220
Byggnader och markanläggningar -3 233 -2 892 -6 314 -6 099
Maskiner och tekniska anläggningar -26 -56 -26 -56
Inventarier -9 188 -9 456 -10 511 -10 836
Summa -12 670 -12 625 -17 074 -17 211

NOT 6 FINANSIELLA POSTER
2020 2019 2020 2019

Finansiella intäkter
Vinst vid försäljning av finansiella placeringar - 103 - 103
Övriga finansiella intäkter 672 366 672 366

Summa finansiella intäkter 672 469 672 469

Finansiella kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag - -500 - -
Resultat från andelar i intresseföretag -219 -335 -219 -359
Räntekostnader på sparkonto -126 -173 -126 -173
Räntekostnader i kreditinstitut - - -2 648 -1 922
Räntekostnader koncernbolag -856 -274 - -
Övriga finansiella kostnader -64 -25 -44 -31
Summa finansiella kostnader -1 265 -1 307 -3 037 -2 484

Summa finansiella poster -594 -839 -2 366 -2 016

NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER
2020 2019

Skattemässiga överavskrivningar Maskiner & inventarier -6 700 -
Lämnade (-)/Erhållna (+) koncernbidrag 5 615 1 985
Summa -1 085 1 985

NOT 8 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
2020 2019 2020 2019

Anskaffningar
Vid årets början 1 097 1 097 1 097 1 097
Årets anskaffning 81 - 81 -
Vid årets slut 1 178 1 097 1 178 1 097

Avskrivningar
Vid årets början -657 -437 -657 -437
Årets avskrivningar -224 -220 -224 -220
Vid årets slut -881 -657 -881 -657

Restvärde 298 440 298 440

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

KONCERNEN

KONCERNEN

2020

KONCERNEN

2019
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NOT 9 BYGGNADER OCH MARK
2020 2019 2020 2019

Anskaffningar
Vid årets början 107 819 104 935 199 016 200 334
Nyanskaffningar 34 681 3 201 34 681 3 201
Avyttring och utrangering -464 -317 -464 -4 519
Vid årets slut 142 034 107 819 233 233 199 016

Avskrivningar
Vid årets början -60 257 -57 514 -96 098 -90 975
Årets avskrivningar -3 233 -2 892 -6 314 -6 099
Avyttring och utrangering 142 149 142 976
Vid årets slut -63 344 -60 257 -102 268 -96 098

Nedskrivningar
Vid årets början - -250
Årets uppskrivning - 250
Vid årets slut - -

Restvärde 78 692 47 565 130 968 102 921

NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING
2020 2019 2020 2019

Vid årets början 17 123 2 500 17 123 3 025
Förändring -10 756 14 623 -10 756 14 098
Bokfört värde vid årets slut 6 367 17 123 6 367 17 123

NOT 11 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
2020 2019 2020 2019

Anskaffningar
Vid årets början 487 1 260 487 1 260
Nyanskaffningar 302 - 302 -
Avyttring och utrangering -173 -773 -173 -773
Vid årets slut 616 487 616 487

Avskrivningar
Vid årets början -487 -980 -487 -980
Årets avskrivningar -26 -56 -26 -56
Avyttring och utrangering 9 549 9 549
Vid årets slut -504 -487 -504 -487

Restvärde 112 - 112 -

NOT 12 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2020 2019 2020 2019

Anskaffningar
Vid årets början 180 420 172 398 216 936 209 143
Nyanskaffningar 9 477 9 560 9 477 9 714
Avyttring och utrangering -639 - -2 153 -1 921
Vid årets slut 189 258 180 420 224 260 216 936

Avskrivningar
Vid årets början -128 115 -119 704 -159 972 -150 495
Årets avskrivningar -9 188 -9 456 -10 511 -10 836
Avyttring och utrangering 163 1 045 1 647 1 359
Vid årets slut -137 140 -128 115 -168 836 -159 972

Restvärde 52 118 52 305 55 425 56 964

KONCERNEN

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

KONCERNEN

MODERBOLAGET

KONCERNEN

MODERBOLAGET KONCERNEN
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NOT 13 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
2020 2019 2020 2019

Vid årets början 3 700 5 146 3 700 5 272
Förändring -2 174 -1 446 -2 174 -1 572
Bokfört värde vid årets slut 1 526 3 700 1 526 3 700

NOT 14 FORDRINGAR/SKULDER HOS KONCERNBOLAG
2020 2019 2020 2019

OK Värmland Fastighets AB - - 42 816 27 182
Lilla Saluhallen i Karlstad AB - - 370 1 680
Selma L:s motortjänst AB - - 50 50
Bokfört värde vid årets slut - - 43 236 28 912

NOT 15 DOTTERBOLAG
Årets resultat Ägarandel Eget kapital Bokf Värde EK/BV

OK Värmland Fastighets AB 70 100% 471 250 188,4%
556608-5188, Karlstad
Lilla Saluhallen i Karlstad AB -2 100% 391 400 97,8%
556517-0726, Karlstad
Selma L:s motortjänst AB - 100% 50 50 100,0%
556978-1585, Karlstad
Bokfört värde vid årets slut 912 700 130,3%

NOT 16 AVSÄTTNING
2020 2019 2020 2019

Avsättningar för nedmontering av drivmedelsutrustning och återställande av mark 2 069 1 569 2 069 1 569
Avsättningar för skatter - - 5 689 4 572
Summa avsättningar 2 069 1 569 7 758 6 141

Avsättningen för skatter består av skatteeffekten av den koncernmässiga upplösningen av obeskattade reserver.

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER
2020 2019 2020 2019

Förfallodag senare än ett år - - 80 196 80 196
Förfallodag senare än fem år 34 999 37 268 60 442 60 442

Sparkontot 34 999 37 268 34 999 37 268
Skulder till koncernföretag 43 236 28 912 - -
Skulder till kreditinstitut - - 95 073 80 196
Summa långfristiga skulder 78 235 66 180 130 072 117 464

Beviljat belopp för checkräkningskredit uppgår i koncernen till 2 000 tkr (2 000 tkr). Moderbolaget har ingen kredit.
Sparkontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. OK Värmlands inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen
enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299).

NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2020 2019 2020 2019

Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter 7 324 6 961 7 324 7 160
Upplupna löner 557 739 557 1 603
Övriga personalrelaterade kostnader 154 170 154 218
Förutbetalda hyresintäkter - - 1 249 2 758
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 352 2 720 2 817 2 780
Summa upplupna kostnader 11 387 10 590 12 101 14 519

NOT 19 STÄLLDA SÄKERHETER
2020 2019 2020 2019

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar Inga Inga 118 875 103 875
Summa ställda säkerheter Inga Inga 118 875 103 875

Moderbolag

Koncernen

Moderbolag Koncernen

Moderbolag

Fordringar Skulder

Koncernen

KONCERNENMODERBOLAGET

Koncernen

Moderbolag
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NOT 21 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2020 2019 2020 2019

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande dotterbolag 101 574 85 296 - -
PRI Pensionsgaranti (2 % av pensionsskuld) 596 542 596 542
Summa eventualförpliktelser 102 170 85 838 596 542

NOT 22 RESULTATDISPOSITION Moderbolag

Balanserat resultat 7 640 183
Årets resultat 146 403

7 786 586
Disponeras så att

1 % ränta på insatskapital 116 670
i ny räkning överförs 7 669 916

7 786 586

FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning: 698 722 821 840 859 276 801 005 813 150

Resultat efter finansiella poster: 1 197 -2 253 1 016 -1 936 96

Rörelseresultat: 1 791 -1 414 1 044 -1 988 -66

Balanslikviditet: (Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder) 94,3% 92,4% 102,1% 84,0% 84,8%

Kassalikviditet: (Omsättningstillgångar minus lager i procent av 53,9% 46,1% 57,4% 37,5% 38,6%
                             kortfristiga skulder)

Soliditet: (Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen) 27,0% 28,1% 29,7% 28,9% 27,7%

Avkastning på eget kapital: (Resultat efter finansiella poster i procent 2,3% Neg 2,2% Neg 0,2%
                                                   av justerat eget kapital)

Justerat eget kapital = eget kapital plus eget kapitals andel av obeskattade reserver.

Hans Ferner                                                       Lena Bergström Stefan Särnehed
Ordförande                                                        ledamot ledamot och vd

Johan Västsäter                                                 Ditte Stensson Kjell Eliasson
ledamot                                                               ledamot vice ordförande

Johanna Sunesson
arbetstagarrepresentant

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2021-03-19

Lars Blomberg
Auktoriserad revisor

Moderbolag Koncernen

KARLSTAD DEN 17 MARS 2021
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Eventualförpliktelser
Borgensåtagande dotterbolag 101 574 85 296 - -
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NOT 21 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2020 2019 2020 2019

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande dotterbolag 101 574 85 296 - -
PRI Pensionsgaranti (2 % av pensionsskuld) 596 542 596 542
Summa eventualförpliktelser 102 170 85 838 596 542

NOT 22 RESULTATDISPOSITION Moderbolag

Balanserat resultat 7 640 183
Årets resultat 146 403

7 786 586
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Avkastning på eget kapital: (Resultat efter finansiella poster i procent 2,3% Neg 2,2% Neg 0,2%
                                                   av justerat eget kapital)

Justerat eget kapital = eget kapital plus eget kapitals andel av obeskattade reserver.
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NOT 20 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2020 2019 2020 2019

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande dotterbolag 101 574 85 296
PRI Pensionsgaranti (2 % av pensionsskuld) 596 542 596 542
Summa eventualförpliktelser 102 170 85 838 596 542

NOT 21 RESULTATDISPOSITION Moderbolag

Balanserat resultat 7 640 183
Årets resultat 146 403

7 786 586
Disponeras så att

1 % ränta på insatskapital 116 670
i ny räkning överförs 7 669 916

7 786 586

FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG 2020 2019 2018 2017 2016
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Kassalikviditet: (Omsättningstillgångar minus lager i procent av 53,9% 46,1% 57,4% 37,5% 38,6%
                             kortfristiga skulder)

Soliditet: (Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen) 27,1% 28,1% 29,7% 28,9% 27,7%

Avkastning på eget kapital: (Resultat efter finansiella poster i procent 2,3% Neg 2,2% Neg 0,2%
                                                   av justerat eget kapital)

Justerat eget kapital = eget kapital plus eget kapitals andel av obeskattade reserver.
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Moderbolag Koncernen
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Rapport om årsredovisning och koncernredovisning

Revisionsberättelse

NOT 21 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2020 2019 2020 2019

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande dotterbolag 101 574 85 296 - -
PRI Pensionsgaranti (2 % av pensionsskuld) 596 542 596 542
Summa eventualförpliktelser 102 170 85 838 596 542

NOT 22 RESULTATDISPOSITION Moderbolag

Balanserat resultat 7 640 183
Årets resultat 146 403

7 786 586
Disponeras så att

1 % ränta på insatskapital 116 670
i ny räkning överförs 7 669 916

7 786 586

FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning: 698 722 821 840 859 276 801 005 813 150

Resultat efter finansiella poster: 1 197 -2 253 1 016 -1 936 96

Rörelseresultat: 1 791 -1 414 1 044 -1 988 -66

Balanslikviditet: (Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder) 94,3% 92,4% 102,1% 84,0% 84,8%

Kassalikviditet: (Omsättningstillgångar minus lager i procent av 53,9% 46,1% 57,4% 37,5% 38,6%
                             kortfristiga skulder)

Soliditet: (Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen) 27,0% 28,1% 29,7% 28,9% 27,7%

Avkastning på eget kapital: (Resultat efter finansiella poster i procent 2,3% Neg 2,2% Neg 0,2%
                                                   av justerat eget kapital)

Justerat eget kapital = eget kapital plus eget kapitals andel av obeskattade reserver.
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UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för OK Värmland ekonomisk förening för år 
2020-01-01—2020-12-31 med undantag för hållbarhets-
rapporten på sidorna 5-7. Föreningens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 4-26 i detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiel-
la ställningar per den 31 december 2020 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-
visningslagen. Mina uttalanden omfattar inte hållbarhets-
rapporten på sidorna 5-7.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer re-
sultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderfören-
ingen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina utta-
landen.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisning och koncernredovisning och återfinns på 
sidorna 1-3 samt 30-36. Denna information består dessut-
om av en hållbarhetsrapport på sidorna 5-7.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och jag 
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga om informa-
tionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig 
att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det 
avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisning-
en upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktö-
ren 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av föreningens och koncernens förmå-
ga 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. 
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REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalan-
den. 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 använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
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 mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen om den väsent-

liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina 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 fort-
sätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina 
uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revision-

ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakt-
tagelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

UTTALANDEN
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för OK Värmland 
ekonomisk förening för år 2020-01-01—2020-12-31 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderför-
eningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.
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Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en be-
dömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens 
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likvidi-
tet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma förening-
ens och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokfö-
ringen, 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 överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt 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 ekono-
miska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

sitioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
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 jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositio-
ner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag 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. Jag går ige-
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget 
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN 
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
på sidorna 5-7 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Min granskning har skett enligt FAR:s rekommenda-
tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning 
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger 
mig tillräcklig grund för mitt uttalande. 

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Karlstad den 19 mars 2021

 
Lars Blomberg
Auktoriserad revisor
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Till föreningsstämman i OK Värmland ekonomisk förening 
org.nr. 7732001792

Granskningsrapport

Sören Åsbrink Lisbeth Staaf-Igelström 

GRANSKNINGSRAPPORT ÖVER VERKSAMHETS-
ÅRET 2020
Vi har genomfört vår verksamhetsrevision i enlighet med 
stadgarna för verksamhetsåret 2020. Det innebär att vi 
har besökt samtliga OK Värmlands stationer.

Vi har på stationerna genomfört stickprovsvisa kontroller 
av lagersaldon, växelkassa, check- och rutinlistor mm.

Vi bedömer att föreningens verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte 
anledning att rikta någon anmärkning mot styrelsens 
ledamöter, den verkställande direktören eller mot någon 
enskild station.

Karlstad den 17 mars 2021
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Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
 JÖRGEN ANDERSSON

 MAGNUS HEDLING

Suppleant
 BODIL HEDMAN

 VAKANT 

AmbassadörArrendator

TOMAS WIKLANDER VAKANT
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KARLSTAD ÖSTRA      

JANNICKE KULLBERG HÅKAN MYHRE

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
 HÅKAN MYHRE

 VAKANT
 

Suppleanter
 JANNICKE KULLBERG

 VAKANT

AmbassadörerSäljchef

FREDRIK MANNEBY

LINDA JOHANSSON



HAGFORS     

OLA ASP

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie  

 STEN-INGE OLSSON

 VAKANT

Suppleanter
 OLA ASP

 SÖREN LARSSON

AmbassadörerArrendator

ERIK HELGESSON

SÄFFLE     

KURT BENGTSSON ALLAN MAGNUSSON

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
 BENGT MATTSSON

 TORBJÖRN HOVELÅS

Suppleanter
 ALLAN MAGNUSSON

 BO ANDERSSON

AmbassadörerSäljchef

EMMA BERGKVIST

FORSHAGA     

ROBIN JOHANSSON SYLVIA PETTERSSON

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
 SYLVIA PETTERSSON

 BARBRO HANSSON

Suppleanter
 ROBIN JOHANSSON

 BERTIL HAGELIN

AmbassadörerSäljchef

PATRIC RUDSTRÖM

KARLSKOGA     

GUNNAR JOHANSSON KENNETH SVENSSON

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
 GUNNAR JOHANSSON

 OLA VARG

Suppleanter
 KENNETH SVENSSON

 VAKANT

AmbassadörerSäljchef

CHRISTIAN NILSSON
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VAKANT
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