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Vd har ordet
Vi lever i ständig förändring och det ställs allt högre krav på företagen i form av nya och
strängare lagar. Detta är naturligtvis bra men kräver att vi skapar flexibla organisationer
som snabbt kan ställa om när verkligheten ändrar kurs.
För OK Värmland innebär detta att vi måste anpassa oss till nya lagar om miljöansvar, nya
arbetsmiljölagar, nya önskemål från våra kunder, förändrad befolkningsstruktur med mera.
2017 har som vanligt varit ett intensivt år med många och
stora investeringar. Bl a har vi byggt en ny automatstation på Nolgård, stationen på Skoghall har byggts om till
senaste snitt, anläggningen i Ekshärad har rivits och är nu
enbart en automatstation. Därutöver kan vi konstatera att
samtliga anläggningar nu har automatisk nivåmätning.
Under året har vi fortsatt arbetet med spillzoner på ett
flertal anläggningar.
Ambassadörer
Vid vår föreningsstämma antog föreningen nya stadgar
som innebar att den parlamentariska organisationen
förändrades. Förvaltningsrådet togs bort och distriktsråden byttes ut mot ambassadörer samtidigt som distriktstämman fick nytt namn och heter i dag medlemsmöte.
Den nya distriktsindelningen innebär att varje station är
ett eget distrikt och varje station har två ambassadörer.
Ambassadörerna är länken mellan föreningens styrelse och
medlemmarna. Under året har ambassadörerna utbildats
i kooperation, parlamentarism, företagets organisation
samt vad ett medlemskap i OK Värmland innebär. I skrivande stund planerar ambassadörerna för sina medlemsmöten.

etablerade kooperativa företag. Vi jobbar tillsammans
under namnet Koopsam. Vi arrangerar salladsluncher
då vi bjuder in olika föreläsare. Vi delar även ut ett antal
stipendier. Koopsam jobbar även för att hitta bra lösningar
för anställda som gemensamt vill ta över det företag man
jobbar på i samband med ägarens pensionering. Detta
bland många andra initiativ.
2018
Under året kommer vi fortsätta investera i våra anläggningar med nya spillzoner, ny layout på våra skärmtak
samt ny skyltning på fasader och infarter. Vi kommer även
att påbörja arbetet med QTG i Karlskoga. Vi bygger även 3
nya biogasanläggningar i Säffle, Arvika och Torsby.
Organisationen på ledningsnivå kommer under året att
förändras så att vi blir ett betydligt mera flexibelt företag.
Vi räknar med att vi når ett bättre resultat 2018 än de
senaste två åren. Vi ses!

Kooperativt företag
Vi är och förblir ett kooperativt företag. Som ett sådant
tänker vi annorlunda! Vi har uppdraget av våra medlemmar och tar ansvar för service i hela vårt landskap. Det
innebär att vi ser vårt företag som en helhet dvs vi måste
totalt sett skapa ett resultat som ger oss möjligheter att
investera för framtiden. Detta innebär dock att även vi
ibland behöver förändra vår verksamhet med nedläggningar och nya enheter. Kundunderlag förändras och då måste
vi anpassa oss.
Då vi tycker att kooperativa företag är en bra företagsform jobbar vi aktivt genom att samarbeta med övriga
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Året i siffror
Lite statistik från
14 bemannade
stationer

369 158 st

sålda korvar under 2017, vilket motsvarar sträckan
Skoghall till Sunne

4 624 st
mjölkchklad 100 g såldes under 2017
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52 391 220 liter
drivmedel såldes på OK Värmlands stationer under 2017

44 613 st
tvättsvampar såldes under 2017

10 518 st

semlor såldes under 2017

det motsvarar

751

st per station
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Förvaltningsberättelse 2017
Styrelsen och verkställande direktören i OK Värmland Ekonomisk Förening organisationsnummer 773200-1792 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2017

Styrelsen
Ordinarie ledamöter
Hans Ferner, ordförande
Kent Ekberg, vice ordförande
Lena Bergström, ledamot
Stefan Särnehed, ledamot och vd
Kjell Eliasson, ledamot
Ditte Stensson, ledamot
Thomas Olsson, arbetstagarrepresentant

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
moderföretaget OK Värmland Ekonomisk förening och de
helägda dotterföretagen OK Värmland Fastighets AB, Lilla
Saluhallen i Karlstad AB och Selma L:s Motortjänst AB.
Selma bedriver inte längre någon verksamhet utan är ett
”vilande” bolag.
Tillståndspliktig verksamhet
Föreningen bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt
miljöbalken. Dessa verksamheter avser försäljning av motorbränsle, 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
I oktober öppnade vi en nybyggd automatstation på
Nolgård, Hammarö kommun. Vi byggde om stationen
på Skoghall både in- och utvändigt och vi rev den gamla
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stationsbyggnaden i Ekshärad. Vi har också installerat
automatisk nivåmätning på samtliga våra stationer.
Hållbarhetsredovisning
Från och med räkenskapsår som inleds efter 31 december
2016 ska större företag hållbarhetsredovisa. En hållbarhetsrapport är enligt den nya regleringen en rapport med
hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets 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 kommer 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 samhället på både ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt.
OK Värmland tillhör kedjan OKQ8 genom ett samarbetsavtal. OKQ8 har tagit fram en hållbarhetsredovisning som
vi dels ingår i dels ställer oss bakom. För mer information
se www.okq8.se
Våra medarbetare
OK Värmland har en väl fungerande skyddskommitté där
representanter från Unionen, Transport och företagsled-
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ningen är representerade. Genom kontinuerlig uppföljning
håller vi en god arbetsmiljö och kan förebygga risker och
olyckor.
Varje år utförs kontroller och riskbedömningar på vår
arbetsmiljö i samverkan med vår skyddsorganisation
(Skyddsombud och Regionalt skyddsombud).
Vi utbildar våra chefer kontinuerligt i Praktisk arbetsmiljö och i Systematisk arbetsmiljö. De har även under
2016 genomgått en utbildning i Organisatorisk och social
arbetsmiljö i samband med den nya lagen AFS 2015:4
Friskvård
Vi jobbar förebyggande med friskvård i verksamheten med
bland annat olika projekt. Vi har under ca 15 års tid haft
Hälsoinspiratörer på stationerna som har anordnat friskvårdsdagar i föreningen och på den egna stationen. Under
2015–2016 samarbetade vi med Friendly Brains där vi i
tre delar jobbade med aktiviteter både med OK Värmland,
stationsteamet och individen. Deras syfte och mål var att
alla skulle känna att de tillhörde OK Värmland, att teamet
på stationen blev bättre och att individen fick sätta egna
individuella mål. Detta anordnades med filminspelning
och en egen Facebook grupp, olika ”lekar ” och uppgifter
på stationen och enskilda samtal med handlingsplaner och
uppföljning. Företagshälsovården har stöttat med temadagar där de haft föreläsning om hälsa, kost och motion
samt ergonomiutbildning för alla medarbetare.

Nöjda medarbetare
Varje år genomförs 1–2 mätningar på hur nöjda våra medarbetare är sin arbetssituation, hur väl närmaste chef leder
arbetet på stationen. Mellan varje mätning följs resultatet
upp med varje chef med målet att vi ska bli bättre.

Vi har vart 3:e år en hälsokontroll på varje station. Det
innefattar även att vi fångar upp den psykosociala delen
för individen. Genom Företagshälsovården finns det möjlighet att få hjälp med att sluta röka och sömnskola.
Företaget har för alla medarbetare ett friskvårdsbidrag på
1000kr/år och medarbetare.

2016 		
		

Arbetssituation 79,5%
Ledarskap 72,6 %

2017		
		

Arbetssituation 81,4 %
Ledarskap 77,6 %

Mål 2018
		

Arbetssituation 83 %
Ledarskap 78 %

Genom uppföljningar och punktinsatser så som utbildningar och coachande samtal ser vi att under 2018 kan vi
höja trivseln på arbetsplatsen samt nå högre kvalitet på
ledarskapet.
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Sjukfrånvaro
Genom månatliga rapporter kan vi följa våra medarbetares frånvaro. Om en medarbetare har frånvaro mer än 6
tillfällen / år så agerar vi snabbt och initierar ett rehabiliteringsmöte där personalchef, regionalt skyddsombud och
medarbetaren deltar.
Vid varje sjukdomstillfälle rapporterar medarbetarens
chef till Företagshälsovården som då ringer upp medarbetaren för att ge råd och stöd.
Medarbetarnas engagemang
Under 2017 startade vi ett projekt – Personlig utvecklingmed två externa företag där syftet var att fånga upp medarbetare i organisationen där hen ville ha förändring. OK
Värmland ville veta vilka som vill växa i företaget och om
det var någon som hade ambition att göra något annat.
Detta projekt genomfördes i tre delar där det var ett inledande individuellt samtal som sedan följdes av en heldag
i grupp. Sedan avslutades det med ytterligare individuellt
samtal där handlingsplan och mål upprättades. De som vill
fick sedan lämna synpunkter och önskemål om framtiden
till företagsledningen. Några av de som lämnade in har vi
kunnat fånga upp och de har fått andra tjänster i företaget samt fått ta del av OKQ8´s ledarskapsprogram.
Utbildning och karriär
Inom OKQ8 har alla medarbetare tillgång till och ska
genomföra digitala utbildningar. Det finns skallkrav på
vissa utbildningar så som myndighetsutbildningar samt
utbildningar som syftar till ökad säkerhet och trygghet. Vi
har även utbildning i hållbara medarbetare som ska öka
förståelse och förebygga stress. OKQ8 har även ett väl
fungerande ledarskapsprogram som vi deltar i kontinuerligt med 1-3 medarbetare/ år
Hållbart samhälle
OK Värmland har historiskt alltid valt att stötta barn och
ungdomar och sedan några år tillbaka har vi ökat vårt sociala ansvar. Varje år stöttar vi en ideell organisation som
stödjer och hjälper yngre i vårt samhälle inom olika områden. 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 samarbetat med är Momenta trafiksäkerhetskampanjer, Ett Narkotikafritt Sverige, Barncancerfonden, BRIS, Suicide Zero och
2018 kommer vi att stötta Barndiabetesfonden.
Våra övriga samarbetspartner är idrottsorganisationer
som har stort engagemang i ungdomsidrotten och som
också värderar alla lika utifrån kön och etnicitet. Vi stöttar
gärna mindre idrottsklubbar som har en liten budget och
ett stort behov av samarbetspartners för att kunna jobba
8
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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 samhälle där alla människor har samma värde och rättigheter. Hos oss är det en självklarhet att alla skall känna sig
trygga och inkluderande och vi skall aldrig särskilja någon.
Vi eftersträvar en jämlik könsfördelning och tillämpar
likabehandling 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 av 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 inställning är dock att ansvaret för att skapa en arbetsplats
där människor trivs och mår bra inte bara ligger hos våra
chefer utan hos alla medarbetare.
Miljö
OK Värmland verkar i en bransch som på många sätt är
miljöpåverkande och även tillståndspliktig i miljösynpunkt. Vi har därför under många år arbetat med att
ta ansvar för miljön på många olika sätt. OK var tidigt
ute med oblyad bensin redan på 70 talet därefter togs
steg som att införa E85 och E10, det senare kom sedan
att förbjudas av skattemässiga skäl. Idag finns E85 kvar
och all bensin har en inblandning av etanol med 5%. OK
Värmland var först i Värmland med Biogas och tar under
kommande år ett stort steg i utbyggnaden av antalet försäljningsställen, detta har möjliggjorts i samarbete med
Naturvårdsverkets satsning Miljöklivet. Under de senaste
fem åren har vi även byggt upp ett nät med snabbladdare i samarbete med Karlstad Energi, i dagsläget finns
möjligheten på sju orter. Efterfrågan på en miljövänlig
diesel har gjort att vi numera erbjuder HVO på tre orter,
planen är att vi successivt kommer att erbjuda detta på
flera platser.
OK Värmland var även tidigt ute med att erbjuda
självtvätt av bilar som innebär att vi tar hand om det orena tvättvattnet. Möjligheten har länge funnits på samtliga
anläggningar. Möjligheteten att tvätta bilen i automattvätt erbjuds på tretton platser och då med reningsverk
som kraftigt minskar utsläppen av miljöfarliga ämnen.
Ett stort antal av våra anläggningar värmdes tidigare
upp med eldningsolja, de flesta är nu konverterade till
Bergvärme vilket innebär positiv miljöpåverkan och en
ekonomisk besparing för oss.

Värmland
För drygt 10 år sedan installerades de första anläggningarna med LED belysning, detta har följts upp och i
dagsläget har de flesta enbart LED som belysningsalternativ. LED belysning innebär lägre elförbrukning och längre
livslängd.
Hållbar station
En livscykel för en drivmedelsanläggning kan variera stort
i längd men till sist finns ett slutdatum när anläggningen av olika skäl måste stängas. Vid stängningstillfället
uppstår en rad händelser som kan/kommer påverka miljön.
Stationsbyggnaden skall rivas, pumpar skall monteras ned
och cisterner/rörledningar, oljeavskiljare mm skall grävas
upp och mark skall vid behov saneras. Många stationer har
idag ingen beredskap eller ekonomi för att ta de kostnader
som detta arbete medför.
Kostnaden för rivning och återställande kan uppkomma
25-30 år fram i tiden från idag och kan uppgå till 400-700
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 när
respektive station beslutas stängas. Vi gör redan i dag
årliga avsättningar för detta och varje station betalar för
sitt eget återställande.
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Hållbar biltvätt
Nästan alla vet att det är dåligt för miljön att tvätta
bilen på gatan och ändå gör så många just det. Det finns
förstås orsaker till att människor gör saker mot bättre
vetande, men vi vill tro att det går att förändra mänskliga
beteenden till det bättre. När bilarna tvättas på garageuppfarterna går ofta sköljvattnet ner i dagvattenbrunnarna. På så sätt hamnar uppemot 1000 ton olja och 50 ton
tungmetall i våra sjöar och vattendrag årligen.
Nu finns det en miljöcertifiering, alltså en miljömärkning av de tvättanläggningar som bevisligen klarar av att
hålla en hög nivå på sina reningsanläggningar. Det gör
vi för att kunna erbjuda en tvätt som gör störst 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 som målsättning att samtliga våra tvättanläggningar skall klara av kraven för certifiering till ”Hållbar
biltvätt” senast under 2019.

Spillzoner
Hantering av drivmedel är tillståndspliktig verksamhet
som kan påverka miljön på ett negativt sätt om läckage
förekommer. 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 målsättning att samtliga våra tankplatser skall ha en spillzon
som uppfyller gällande lagkrav senast 2022.
Motverkande av korruption
OK Värmland har ingen policy för motverkande av korruption. Vi anser oss inte ha den samhällsrollen där risken för
korruption är särskilt stor. Om vi finner skäl att omvärdera
detta ställningstagande kommer vi att arbeta fram en
policy för hur vi skall hantera detta.
10
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Försäljning och volymutveckling
Omsättningen i moderföretaget uppgår till 801 mkr (813
mkr) vilket är 12 Mkr mindre än året innan. Minskningen
kan till största delen hänföras till bytet av driftsform som
skedde 2016.
Effekten av att konsumenterna väljer allt bränslesnålare
fordon syns tydligt i branschen. Till detta kan läggas allt
fler fordon med alternativa bränslen såsom biogas och el
(inkl. hybrider). Försäljningen av bensin i Sverige har nu
minskat flera år i rad, medan diesel har ökat. Vår försäljning av drivmedel, mätt i volym, uppgick till 52,4 (55,7)
miljoner liter vilket är en minskning med ca 3 miljoner liter
jämfört med föregående år. Den största orsaken till minskningen de senaste två åren avser bytet av driftsform från
egen regi till arrendatordrift.
Försäljning av drivmedel (miljoner liter) för åren
2013 – 2017.
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0

2013

2014

2015

2016

2017

Försäljningen exkl. drivmedel uppgår till 210 Mkr, vilket
är en minskning med 21 Mkr jämfört med året innan och
beror till största delen av ändrad driftsform.
Försäljning exkl. drivmedel för åren 2013 - 2017
300 000
250 000
200 000

Resultat
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 1,5
Mkr (-0,1 Mkr). Rörelseresultatet för koncernen uppgår till
3,4 Mkr (1,9 Mkr). Moderföretagets resultat efter finansiella poster uppgår till -1,9 Mkr (0,1 Mkr). Rörelseresultatet
för moderbolaget uppgår till -2,0 Mkr (-66 Tkr) vilket är
en minskning med ca 2,0 Mkr jämfört med föregående år.
Förväntningar avseende den framtida
verksamheten
Vi förväntar oss att se effekter av genomförda och pågående stations- och kostnadsöversyn under 2018 samt att
se effekter av våra nya och ombyggda stationer (Nolgård
och Skoghall). Budgeten för 2018 uppgår till 3,5 Mkr.
Vi fortsätter att göra stora investeringar i våra värmländska anläggningar. Investeringsbudgeten för 2018
uppgår till hela 21 Mkr.
Medlemsutveckling
Antal medlemmar
Vid årets början
66 963
Vid årets slut
64 609
-2 354
Insatskapital och sparkonto
Medlemmarnas tillgodohavande per 31 december 2017
uppgår till:
Insatskonto
13 901 191 kr
Sparkonto
48 022 224 kr
61 923 415 kr
Uppsagda insatser som ska utbetalas nästkommande
räkenskapsår enligt FL 4 kap 1 § uppgår till 400 Tkr.
Egendomsförsäkringar
Föreningens samtliga tillgångar var under 2017 försäkrade
genom if till återanskaffningsvärden genom anslutning till
OK:s fullvärdesförsäkring. Utöver brandförsäkring omfattar
fullvärdesförsäkringen även en ansvars- och garantiförsäkring.

150 000
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0

större projekten under året kan nämnas ombyggnationen i
Skoghall och ny automatstation på Nolgård.
Som pågående nyanläggning ligger ca 1,3 Mkr (1,2
Mkr) vid årsskiftet och består i huvudsak av biogasanläggningar och elstolpar.
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2014
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Investeringar
Investeringsnivån i moderbolaget uppgick till 15,6 Mkr
(18 Mkr), vilket är 2,4 Mkr lägre än föregående år. Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 18,0 Mkr. Bland de

Flerårsöversikt
Se noter
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt
noter. Alla belopp uttrycks i Tkr där ej annat anges.
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Resultaträkning koncernen
Resultaträkning koncernen

BELOPP I TKR
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

NOT

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

1

805 227
10 477
815 704

816 822
10 507
827 329

2,3
4
5

-677 178
-43 138
-73 643
-18 269
-812 228

-686 801
-45 177
-74 972
-18 434
-825 384

3 476

1 945

583
-2 522
-1 939

460
-2 565
-2 105

1 537

-160

-63

119

1 474

-41

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Årets skatt
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
koncernen
Balansräkning koncernen
BELOPP I TKR

2017-12-31

2016-12-31

827

827

970
970

10
11

113 803
1 714
420
58 678

114 904
2 189
1 019
61 119

12

50
5 272

50
6 472

180 764

186 723

23 977

25 208

12 309
767
1 968

11 892
1 223
1 260
2 689

10 121
49 142

7 436
49 706

229 906

236 429

NOT

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

8

9, 18

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda bolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

174 615

5 322

179 231

6 522

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror

Summa varulager
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

23 977

15 044

25 208

17 062
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Balansräkning
koncernen
Balansräkning koncernen
BELOPP I TKR

NOT

2017-12-31

2016-12-31

13 901
773
24 591

14 692
970
24 387

4 986
1 474

5 176
-41

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemmarnas insatser
Utvecklingsfond
Bundna reserver

Summa bundet eget kapital

39 265

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar

Avsättningar
Avsättning för skatter

15

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

Sparkonton
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

6 460
45 725

5 135
45 184

120
3 479

–
3 421

48 022
72 383

52 563
73 458

3 599

16

17

40 049

3 421

120 405

126 021

4 100
34 296
120
3 453
18 209

4 100
32 857
–
6 053
18 791

229 906

236 429

60 177

61 803
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Koncernens förändring av
Koncernens
förändring av eget kapital
eget
kapital
Bundet eget kapital
BELOPP I TKR
Eget kapital 2015-12-31
Årets resultat
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital
Nettoförändring av insatser
Nettoförändring av utvecklingsfond
Återbäring och ränta 1)
Eget kapital 2016-12-31
Årets resultat
Nettoförändring av insatser
Nettoförändring av utvecklingsfond
Återbäring och ränta 1)
Eget kapital 2017-12-31

Fritt eget kapital

Insats-

Bundna

Utvecklings-

Fritt eget

Summa eget

kapital

reserver

fond

kapital

kapital

-41
468

-41

15 436

-744

14 692

24 855

-468

24 387

-791

13 901

0

24 591

5 876

46 167

-744

970

-970
-198

970

5 135

45 184

1 474

-198

-197

197
-144

1 474
-791
0
-144

773

6 460

45 725

1) Beloppet utgörs av en nettoeffekt av utbetald återbäring enligt vinstdisposition och en central ersättning samt
överföring av ränta på insatskapital.
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Kassaflödesanalys koncernen
Kassaflödesanalys koncernen

BELOPP I TKR

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Betald skatt

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Förändring av lager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förändring av immateriella anläggningstillgångar
Förändring av materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av medlemsinsatser
Förändring av medlemsinlåning
Utbetalning av återbäring och ränta
Förändring av långfristiga skulder och avsättningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets slut

16

NOT

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

1 537
18 269
1 281

-159
18 434
-535

1 231
793
-1 746
21 366

2 090
-672
2 179
21 337

143
-13 653
1 200
-12 310

-970
-20 594
–
-21 564

-791
-4 541
-144
-897
-6 371

-744
-6 933
-198
5 351
-2 523

2 685
7 436

-2 750
10 186

10 121

7 436

21 088

17 740
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Resultaträkning
moderbolaget
Resultaträkning moderbolaget
BELOPP I TKR

NOT

Rörelseintäkter

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

1

Rörelsekostnader

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

2,3
4
5

Rörelseresultat
Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

6

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets skatt
ÅRETS RESULTAT

7

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

790 562
10 443

802 721
10 429

801 005

813 150

-683 570
-36 265
-70 505
-12 653
-802 993

-692 550
-36 791
-71 316
-12 559
-813 216

-1 988

-66

579
-527
52

460
-298
162

-1 936

96

3 203
-4

540
0

1 263

636

17
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Balansräkning
moderbolaget
Balansräkning moderbolaget

BELOPP I TKR

NOT

2017-12-31

2016-12-31

827

970

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag
Andelar i dotterbolag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda bolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

8

9
10
11

13
14
12

827

970

49 914
1 332
420
51 697

48 634
1 202
1 019
51 905

103 363

102 760

6
1 200
50
5 146

744
1 200
50
6 346

6 402
110 592

8 340
112 070

23 870

25 078

10 723
455
184
630
1 504

9 771
0
1 247
1 135
1 788

Omsättningstillgångar
Varulager

Handelsvaror

Summa varulager
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
18

23 870

25 078

13 496

13 940

5 704

6 990

43 070

46 008

153 662

158 078
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Balansräkning
moderbolaget
Balansräkning moderbolaget

BELOPP I TKR

2017-12-31

2016-12-31

13 901
773
12 211

14 692
970
12 211

6 558
1 263

5 869
636

Summa eget kapital

34 706

34 378

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar över plan

12 412

12 151

120

0

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemmarnas insatser
Utvecklingsfond
Reservfond

Summa bundet eget kapital

26 885

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa fritt eget kapital

7 821

Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Övriga avsättningar

12 412

15

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Sparkonton
Skulder till koncernföretag

16

Summa långfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

6 505

12 151

120

0

48 022
7 141

52 563
4 740

33 495
185
3 163
14 417

32 225
587
6 024
15 410

153 662

158 078

55 163

Kortfristiga skulder

27 873

51 261

57 303

54 246
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Moderbolagets förändring av
eget
kapital
Moderbolagets
förändring av eget kapital
Bundet eget kapital
BELOPP I TKR
Eget kapital 2015-12-31
Årets resultat
Nettoförändring av insatser
Nettoförändring av utvecklingsfond
Återbäring och ränta 1)
Eget kapital 2016-12-31
Årets resultat
Nettoförändring av insatser
Nettoförändring av utvecklingsfond
Återbäring och ränta 1)
Eget kapital 2017-12-31

Fritt eget kapital

Insats-

Utvecklings-

Fritt eget

Summa eget

kapital

Reservfond

fond

kapital

kapital

15 436

12 211

0

7 037

34 684

636

636
-744

-744

14 692

12 211

-791

13 901

12 211

970

-970
-198

970

6 505

34 378

1 263

1 263
-791

-197

197
-144

773

7 821

-198

-144
34 706

1) Beloppet utgörs av en nettoeffekt av utbetald återbäring enligt vinstdisposition och en central ersättning samt
överföring av ränta på insatskapital.
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Kassaflödesanalys moderbolaget
Kassaflödesanalys moderbolaget

BELOPP I TKR

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Betald inkomstskatt

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital

NOT

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

-1 936
12 773
1 059

96
12 559
-644

1 208
-619
-2 985
9 500

1 929
-506
2 668
16 102

143
-13 256
1 938
-11 175

-970
-16 980
2 320
-15 630

-791
-4 541
2 401
-144
3 464
389

-744
-6 933
4 740
-198
540
-2 595

-1 286
6 990

-2 123
9 113

5 704

6 990

11 896

12 011

Förrändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förändring av immateriella anläggningstillgångar
Förändring av materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av medlemsinsatser
Förändring av medlemsinlåning
Förändring av skulder till koncernbolag
Utbetalning av återbäring och ränta
Erhållna och lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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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 oförändrade 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.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 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.

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

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 balans-räkningsmetoden. 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 överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten
skatteskuld. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar 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. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur föreningen, per
balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har
beslutats före balansdagen.

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

Aktuell och uppskjuten skatt för
perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller 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.

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

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

VARULAGER
Redovisning av varulager, är upptaget 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 anskaffningsvärdet och verkligt värde.
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ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar.
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 ekonomiska
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 tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt
minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens
slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod.
Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs
respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella 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 redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar 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 kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller
den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet.
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt

Värmland
AVSÄTTNING
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 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 förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och
osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning 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 återställningsoch nedmonteringskostnader avseende bensinstationer.
Föreningen bygger upp en sådan avsättning över stationens beräknade återstående nyttjande period.
LEASING
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgifterna kostnadsförs
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
KONCERNBIDRAG
Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition.
ELIMINERING AV TRANSAKTIONER MELLAN
KONCERNFÖRETAG
Koncerninterna fordringar och skulder, inköp och försäljning elimineras i sin helhet.
KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget OK Värmland ekonomisk förening och de företag över vilka moderföretaget 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 bedömningen 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 kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom
agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande 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 tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moder23
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företaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden
samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet
av koncernredovisningen.

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

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

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest betydande effekten på redovisningen och värderingen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader.
Avsättningar för nedmontering 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 tillhör räkenskapsåret.
Den slutliga betalningen ligger långt fram i tiden och kan
därför avvika från den nuvarande beräkningen.

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 händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar
eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade 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.
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NOT 1 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Hyresintäkter
Övriga intäkter, provisioner, bonus etc

MODERBOLAGET
2017
2016
2 179
1 370
8 265
9 058

Summa

10 443

NOT 2 ERSÄTTNING FÖR REVISIONSUPPDRAG M M

MODERBOLAGET
2017
2016
-330
-220
-55
-35
-30
-46

Revisionsarvode
Övriga konsultationer
Förtroendevalda revisorer

Summa

10 429

-415

KONCERNEN
2017
2016
2 179
1 370
8 299
9 137

10 477

10 507

KONCERNEN
2017
2016
-440
-280
-90
-35
-30
-46

-301

-560

-361

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.

NOT 3 HYRES- OCH LEASINGAVTAL

Operationell leasing

Summan av framtida hyresintäkter
a, inom ett år
b, Senare än ett år men inom fem år
Summan av räkenskapsårets kostnadsförda hyreskostnader
Summan av räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

MODERBOLAGET
2017
2016

KONCERNEN
2017
2016

2 069
8 276

1 370
5 480

14 614
58 456

11 961
47 844

-5 159
-7 508

-5 157
-4 605

0
-7 634

0
-4 811

Alla våra leasingavtal är att betrakta som operationella leasingsvtal. Våra leasingavtal har en löptid på mellan 2-4 år. Våra väsentliga leasingavtal är
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.

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Antalet anställda
Koncernen
Moderbolaget

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
MODERBOLAG

Styrelse och VD
(varav pensionskostnader)
Övriga anställda
(varav pensionskostnader)
Summa
(varav pensionskostnader)
KONCERN
Styrelse och VD
(varav pensionskostnader)
Övriga anställda
(varav pensionskostnader)
Summa
(varav pensionskostnader)

2017
Antal
varav män
134,8
44,1%
127,8
45,1%

2016
Antal
varav män
148,1
43,3%
139,9
44,6%

2017
Löner och
Sociala
ersättningar
kostnader

2016
Löner och
Sociala
ersättningar
kostnader

-1 404
-45 731
-47 135

-1 357
-(926)
-18 419
-(4 211)
-19 776
-(5 137)

-1 452
-47 939
-49 391

-1 277
-(846)
-18 036
-(2 989)
-19 313
-(3 835)

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

-1 517

-1 388
-(926)
-19 226
-(4 211)
-20 614
-(5 137)

-1 565

-1 308
-(846)
-18 843
-(2 989)
-20 151
-(3 835)

-48 240
-49 757

-50 448
-52 013
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Värmland
Fördelning mellan män och kvinnor i styrelse och företagsledning
MODERBOLAG
Styrelse
Företagsledning
KONCERN
Styrelse
Företagsledning
NOT 5 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier

Summa

NOT 6 FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter

Ok VÄRMLANDs ÅRSREDOVISNING 2017

2017
Män

Kvinnor

2016
Män

Kvinnor

4
3

2
2

4
3

2
2

12
4

6
3

11
5

6
2

MODERBOLAGET
2017
2016
-208
-16
-2 769
-2 788
-265
-470
-9 411
-9 285

-12 653

-12 559

MODERBOLAGET
2017
2016

Ränteintäkter
Vinst vid försäljning av finansiella placeringar
Övriga finansiella intäkter

4
27
548

Summa finansiella intäkter

-18 269

-18 434

KONCERNEN
2017
2016

422

9
27
548

422

579

460

583

460

Räntekostnader på sparkonto
Räntekostnader i kreditinstitut
Räntekostnader koncernbolag
Övriga finansiella kostnader

-210
0
-283
-33

-284
0
0
-16

-210
-2 277

-284
-2 264

-35

-15

Summa finansiella kostnader

-526

-298

-2 522

-2 565

52

162

-1 939

-2 105

Finansiella kostnader

Summa finansiella poster
NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Maskiner & inventarier
Lämnade/Erhållna koncernbidrag

Summa

NOT 8 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Anskaffningar

Vid årets början
Årets anskaffning
Nyanskaffningar
Avyttring och utrangering

Vid årets slut

Avskrivningar

Vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttring och utrangering

Vid årets slut
Restvärde

26

39

KONCERNEN
2017
2016
-208
-16
-5 892
-6 057
-265
-470
-11 903
-11 890

39

MODERBOLAGET
2017
2016
-261
0
3 464
540

3 203

540

MODERBOLAGET
2017
2016
1 286
0
65
-300

300
986
0

KONCERNEN
2017
2016
1 286
0
65

300
986
0

1 051

1 286

1 351

1 286

-316
-208
300

-300
-16
0

-316
-208

-300
-16
0

-224

-316

-524

-316

827

970

827

970
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NOT 9 BYGGNADER OCH MARK

Anskaffningar

Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttring och utrangering

Vid årets slut

Avskrivningar

Vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttring och utrangering

Vid årets slut

MODERBOLAGET
2017
2016
101 380
5 907
-2 715

96 029
5 351
0

199 000

195 066

-52 750
-2 769
857

-49 962
-2 788
0

-79 915
-5 892
857

-74 108
-5 807
0

-54 662

-52 750

NOT 10 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

MODERBOLAGET
2017
2016

Vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttring och utrangering
Vid årets slut

Restvärde
NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Anskaffningar

Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttring och utrangering
Vid årets slut

Avskrivningar

Vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttring och utrangering
Vid årets slut

Restvärde

-84 950
-250

49 914

Avskrivningar

187 538
7 528
0

101 380

Restvärde

Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttring och utrangering
Vid årets slut

195 066
7 549
-3 615

104 572

Nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivning
Vid årets slut

Anskaffningar

KONCERNEN
2017
2016

48 634

-79 915

-250

-250
-250

113 803

114 904

KONCERNEN
2017
2016

2 358
0
-770
1 588

3 038
395
-1 075
2 358

2 358
0
-770
1 588

3 038
395
-1 075
2 358

-1 339
-265
436
-1 168

-1 559
-470
690
-1 339

-1 339
-265
436
-1 168

-1 559
-470
690
-1 339

420

1 019

420

1 019

MODERBOLAGET
2017
2016

KONCERNEN
2017
2016

152 894
9 704
-939
161 659

140 875
12 499
-480
152 894

188 939
10 042
-1 027
197 954

175 611
14 723
-1 395
188 939

-100 989
-9 411
438
-109 962

-90 977
-9 285
-727
-100 989

-127 820
-11 903
447
-139 276

-115 509
-11 890
-421
-127 820

51 697

51 905

58 678

61 119
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MODERBOLAGET
2017
2016
6 346
6 346
-1 200
0

NOT 12 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Vid årets början
Förändring

Bokfört värde vid årets slut

5 146

6 346

KONCERNEN
2017
2016
6 472
6 472
-1 200
0

5 272

6 472

I balansposten ingår en värdepappersportfölj med ett anskaffningsvärde om 1,1 (2,3) Mkr. Marknadsvärdet vid bokslutstillfället uppgår till 1,1 (2,1) Mkr.

MODERBOLAGET
2017
2016
6
291
0
453

NOT 13 FORDRINGAR HOS KONCERNBOLAG
Lilla Saluhallen i Karlstad AB
Selma L:s motortjänst AB

Bokfört värde vid årets slut
NOT 14 DOTTERBOLAG

6

744

OK Värmland Fastighets AB

Årets resultat
5

Ägarandel
100%

Eget kapital
379

Bokf Värde
250

EK/BV
151,6%

556608-5188, Karlstad
Lilla Saluhallen i Karlstad AB

4

100%

145

900

16,1%

-1

100%

50

50

100,0%

556517-0726, Karlstad
Selma L:s motortjänst AB
556978-1585, Karlstad

Bokfört värde vid årets slut
NOT 15 AVSÄTTNING
Avsättningar för nedmontering och återställande av mark
Avsättningar för skatter

Summa avsättningar

1 200
Moderbolag
2017
2016
120
0
0
0

120

0

Koncernen
2017
2016
120
0
3 479
3 421

3 599

3 421

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

Förfallodag senare än ett år
Förfallodag senare än fem år

Moderbolag
2017
2016
48 022
52 563

Koncernen
2017
2016
72 383
76 475
65 483
64 075

Sparkonto
Skulder till koncernföretag (OK värmland fastighets AB)
Skulder till kreditinstitut

48 022
7 141
-

48 022

NOT 16 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Summa långfristiga skulder

55 163

52 563
4 740
-

57 303

72 383

120 405

52 563
73 458

126 021

Beviljat belopp för checkräkningskredit uppgår i koncernen till 2 000 tkr (2 000 tkr). Moderbolaget har ingen kredit.
NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter
Upplupna löner
Övriga personalrelaterade kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa upplupna kostnader

NOT 18 STÄLLDA SÄKERHETER

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter

28

Moderbolag
2017
7 844
936
1 256
4 381

14 417

2016
6 076
1 309
2 137
5 888

15 410

Moderbolag
2017
2016
Inga

Inga

Koncernen
2017
8 091
952
1 334
2 768
5 064

18 209

Koncernen
2017
97 875

97 875

2016
6 401
1 336
2 239
2 761
6 054

18 791

2016
95 875

95 875
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Moderbolag
Koncernen
Moderbolag
Koncernen
Moderbolag
Moderbolag 2016 Koncernen
Koncernen 2016
2017
2017
2017
2016
2017
2016
2017
Moderbolag
Koncernen
Moderbolag
20172016
20162017Koncernen
20172016
2016
2017
2016
2017
2016
76 483 2016
77 558 2017
2017
2016
76 483 77 558
77 558
76 483
50447776 504
483
77 477
558
504
477
504
477
504
76483
483 504- 477
77558
558 477- 504 -- 893
76
77
504 477 --2 081
477
893
2 081
-504
893
2
081
504
477
5041 397
47722558
76 98778 035477
504
477
893
081
76 987 78 035
78 035
1 397
2 558
76 987
- 987
8931 3972 558
0812 558
78
-76
- - 0351 397 893
22081

NOT 19 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
19 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
NOTNOT
19 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
NOT 19 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT19
19EVENTUALFÖRPLIKTELSER
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
NOT
Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser
Borgensåtagande
dotterbolag
Eventualförpliktelser
Borgensåtagande
dotterbolag
Borgensåtagande
dotterbolag
Eventualförpliktelser
PRI
Pensionsgaranti
(2 % av pensionsskuld)
Eventualförpliktelser
Borgensåtagande
dotterbolag
PRI Pensionsgaranti
av pensionsskuld)
PRIBorgensåtagande
Pensionsgaranti
(2
%(2
av%
pensionsskuld)
Borgensåtagande
dotterbolag
Solidariskt
ansvar
för
HB
dotterbolag
PRI Pensionsgaranti
(2skuld
% avi Bergvik
pensionsskuld)
Solidariskt
ansvar
för
skuld
i Bergvik
HB
Solidariskt
ansvar
för
skuld
i
Bergvik
HB
PRIPensionsgaranti
Pensionsgaranti
pensionsskuld)
Summa
eventualförpliktelser
PRI
(2(2%%
avavskuld
pensionsskuld)
Solidariskt
ansvar
för
i Bergvik HB
Summa
eventualförpliktelser
Summa
eventualförpliktelser
Solidariskt
ansvar
förskuld
skuldi Bergvik
i BergvikHB
HB
Summa
eventualförpliktelser
Solidariskt
ansvar
för
Summaeventualförpliktelser
eventualförpliktelser
Summa

987
7676987

NOT 20 RESULTATDISPOSITION
20 RESULTATDISPOSITION
NOTNOT
20 RESULTATDISPOSITION
NOT 20 RESULTATDISPOSITION
NOT20
20RESULTATDISPOSITION
RESULTATDISPOSITION
Balanserat
resultat
NOT
Balanserat
resultat
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Balanserat
resultat
Årets
resultat
ÅretsBalanserat
resultat
resultat
Årets
resultat
Balanserat
resultat
Åretsresultat
resultat så att
Disponeras
Årets
Disponeras
Disponeras
så attså attså att
Disponeras
1
% ränta
på insatskapital
Disponeras
såatt
att
1 % ränta
på
insatskapital
Disponeras
så
1%
ränta
i1på
ny
räkning
överförs
%insatskapital
ränta på
insatskapital
i ny räkning
överförs
i ny räkning
överförs
1 % ränta
på insatskapital
i ny
räkning
överförs
1 % ränta
på
insatskapital
i ny räkning överförs
i ny räkning överförs

Moderbolag
Moderbolag
Moderbolag
Moderbolag
Moderbolag
6 557 729
Moderbolag
557 729
6 5576 729
16 262
557 885
729
262 885
1 26261 885
557
729
7
820
1
262614
885
67557
729
820
614
7 8201614
2627
885
820 614
1 262
885

78035
035
78

397
11397

558
22558

820614
614
7 7820

139 012
139 012
139 012
7 681
139 602
012
681 602
7 6817 602
13977012
681614
602
820
139
012
820
7 82077614
681 614
602
820 614
7 681 7
602

7 820 614
7 820 614

FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG
2017
2016
2015
2014
2013
FLERÅRSÖVERSIKT
MODERBOLAG
FLERÅRSÖVERSIKT
MODERBOLAG
201720172017201620162016201520152015201420142014201320132013
FLERÅRSÖVERSIKT
MODERBOLAG
801 005
813 150
907 090
985 169
981 637
Nettoomsättning:
8012017
005 813 150
8132016
150 907 090
9072015
090 985 169
9852014
169 981 637
9812013
637
Nettoomsättning: MODERBOLAG
801 005
Nettoomsättning:
FLERÅRSÖVERSIKT
801 005 2016
813 150 2015
907 090 2014
985 169 2013
981 637
Nettoomsättning:
FLERÅRSÖVERSIKT
MODERBOLAG
2017
Resultat efter finansiella poster:
-1 936 813 150 96 907 090 370 985 169
-4 359 981 6374 237
801
005
Nettoomsättning:
Resultat
efter
finansiella
poster:
-1
936
96
370
-4
359
4
237
801
005
813
150
907
090
985
169
981
637
Nettoomsättning:
Resultat efter
finansiella
poster: poster:
-1 936 -1 936 96
-4 359 -4 3594 237
Resultat
efter finansiella
96 370
370
4 237
Rörelseresultat:
-1 988
-66
-676 -4 359
-4 215
5 070
Resultat
efter
finansiella
poster:
-1
936
96
370
4
237
Rörelseresultat:
988
-66
-676 -4 215
215
070
Resultat
efter finansiella poster:
-1-1
936
96
370
-4-4359
45237
Rörelseresultat:
-1 988
Rörelseresultat:
-1 988 -66
-66-676
-676
-4 2155 070
5 070
84,0%
84,8%
94,8% -4 215
86,5%
96,0%
Balanslikviditet: (Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder)
Rörelseresultat:
-1
988
-66
-676
5
070
84,0%
84,8%
94,8%
86,5%
96,0%
Balanslikviditet:
(Omsättningstillgångar
i
procent
av
kortfristiga
skulder)
84,0%
84,8%-66 84,8%
94,8%
86,5%
96,0%
Rörelseresultat:
-1 988 84,0%
-67694,8%
-4 21586,5%
5 07096,0%
Balanslikviditet:
(Omsättningstillgångar
i procent av
kortfristiga
skulder) skulder)
Balanslikviditet:
(Omsättningstillgångar
i procent
av kortfristiga
37,5% 84,8%
38,6% 94,8%
42,5% 86,5%
42,1% 96,0%
50,4%
Kassalikviditet:
(Omsättningstillgångar
minusavlager
i procent
av
84,0%
Balanslikviditet:
(Omsättningstillgångar
i
procent
kortfristiga
skulder)
37,5% 38,6%
38,6% 42,5%
42,5% 42,1%
42,1% 50,4%
50,4%
Kassalikviditet:
(Omsättningstillgångar
lager
i procent av skulder)
37,5%
Kassalikviditet:
(Omsättningstillgångar
minus
lager
i procent
84,0%
94,8%
96,0%
Balanslikviditet:
(Omsättningstillgångar
iminus
procent
av kortfristiga
kortfristiga skulder)
37,5% 84,8% 38,6%
42,5% 86,5%42,1%
50,4%
Kassalikviditet:
(Omsättningstillgångar
minus
lagerav
i procent av
kortfristiga
skulder)
kortfristiga
skulder) skulder)
37,5%
38,6%
42,5%
42,1%
50,4%
Kassalikviditet:
(Omsättningstillgångar
minus lager i procent av
kortfristiga
37,5% 28,9% 38,6%27,7% 42,5%28,0% 42,1%25,3% 50,4%27,1%
Kassalikviditet:
minus lager
i procent av
Soliditet: (Omsättningstillgångar
(Justerat
egetskulder)
kapital i procent
av balansomslutningen)
kortfristiga
28,9% 27,7%
27,7% 28,0%
28,0% 25,3%
25,3% 27,1%
27,1%
Soliditet:
(Justerat
eget
kapital
i procent
av balansomslutningen)
28,9%
Soliditet:
(Justerat
eget
kapital
i
procent
av
balansomslutningen)
kortfristiga
skulder)
28,9%
27,7%
28,0%
25,3%
27,1%
Soliditet: (Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen)
Neg
0,2%
0,8%
Neg
8,5%
Avkastning
på
eget
kapital:
(Resultat
efter
finansiella
poster
i
procent
28,9%
27,7%
28,0%
25,3%
27,1%
Soliditet:
(Justerat
eget
kapital
i procent
av balansomslutningen)
Neg
0,2%
0,8%
Neg
8,5%
Avkastning
på eget
kapital:
(Resultat
efter
finansiella
poster
i procent
Neg
0,2%
0,8%
Neg
8,5%
Avkastning
på
eget
kapital:
(Resultat
efter
finansiella
poster
i
procent
28,9%
27,7%
28,0%
25,3%
27,1%
Soliditet:
(Justerat
eget
kapital
i
procent
av
balansomslutningen)
av justerat
eget
kapital) poster i procent
Neg
0,2%
0,8%
Neg
8,5%
Avkastning på eget kapital: (Resultat
efter
finansiella
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i OK Värmland ekonomisk förening, org.nr 773200-1792
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för OK Värmland ekonomisk förening för
räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 med undantag
för hållbarhetsrapporten på sidorna 6-10. Föreningens
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
6-29 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av föreningens och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Mina uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 6-10.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen 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 Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen
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 uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 1-5 samt 33-40. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncern30

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 information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 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 informationen 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 koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens 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.
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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 på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 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 verkställande 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 revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-

dovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 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 fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 revisionsbevis 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 revisio
nens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för OK Värmland
ekonomisk förening för räkenskapsåret 2017-01-01 –
2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 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
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen 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 uttalanden.
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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 kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring
ska fullgöras i 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 ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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 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 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 dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk32
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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 igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande 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 6-10 och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen.
Min granskning har skett enligt FAR:s uttalande 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 International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna
granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Karlstad den 8 mars 2018

Lars Blomberg
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till föreningsstämman i OK Värmland ekonomisk förening
org.nr. 773200-1792

Granskningsrapport över verksamhetsåret 2017
Vi har genomfört vår verksamhetsrevision i enlighet med
stadgarna för verksamhetsåret 2017. Det innebär att vi
har besökt samtliga OK Värmlands stationer.
Vi har på stationerna genomfört stickprovsvisa kontroller av lagersaldon, växelkassa, check- och rutinlista 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 8 mars 2018

Sören Åsbrink		

Lisbeth Staaf-Igelström
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OK Värmlands ambassadörer
samt fullmäktige 2017

karlstad västra
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
Malte Andersson
Håkan Myhre

Suppleanter
Alfred Särnehed
Jerry Saxemyr
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Håkan Myhre

alfred SÄRNEHED

Bob Magnusson
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torsby
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
GUNNAR STAAF
GUNDE HAGLUND

Suppleanter
NILS KOLTHOFF
jörgen SÖDERHOLM

GUNNAR STAAF

INGVAR ERIKSSON

NILS KOLTHOFF

FILIPSTAD/LESJÖFORS
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
KJELL-ARNE ADOLFSSON
MATS ROSÖ

Suppleanter
MARIE PERSSON
JOHANNA SUNESSON

K-A ADOLFSSON

PER OLOV ÖRTLUND

MARIE PERSSON

ÅRJÄNG
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
ROLF JOHANSSON
HANS KARLSSON

Suppleanter
MÅRTEN KARLSSON
susanne nilsson

ROLF Johansson

THOMAS ERIKSSON

MÅRTEN KARLSSON

KRISTINEHAMN/STORFORS
Arrendator

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
	vakant
	ingmar hulting

Suppleanter
	louise nyström
carina lindeskov

louise nyström

vakant

	mats eriksson
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ARVIKA
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
	sune knutsson	
	jan-erik palm

Suppleanter
	claes axelson
mariah naucler

sune knutsson

claes axelson

	jan olof hasselqvist

MUNKFORS
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
ANITA FRÖDÉN
	sickan persson

Suppleanter
	ulla-britt englund	
MAGNUS FELIXSON

ANITA FRÖDÉN

ULLA-BRITT ENGLUND

	michelle felixson

SKOGHALL
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
	jonas räfting
	christian svensson

Suppleanter
	niklas johansson
emil skarin

jonas räfting

niklas johansson

	anette eden svensson

SUNNE
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
	gert dahlberg	
	lars-olov eriksson

Suppleanter
	linda johansson
thomas olsson
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gert dahlberg

linda johansson

	kjell owe larsson
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KIL
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
GABRIEL HAMMARSTEN
JEANETTE ODISSEOS-NILSSON

Suppleanter
LUKAS HAGSTRÖM
peter holmberg

g. hammarsten

LUKAS HAGSTRÖM

INGRID KÅGELAND

KARLSTAD ÖSTRA
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
	malin svedin
	lisa rhodiner

Suppleanter
	vakant
robert källberg

malin svedin

vakant

	birgitta uhlin

GRUMS
Arrendator

Ambassadör

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
JÖRGEN ANDERSSON
BODIL HEDMAN

Suppleant
DANIEL LÖÖF
TOMAS WIKLANDER

JÖRGEN ANDERSSON

louise nyström

HAGFORS
Arrendator

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
	vakant	
	sten-inge olsson

Suppleanter
	christian jonsson
robert finnkvist

christian jonsson

vakant

	sören larsson
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SÄFFLE
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
BENGT MATTSSON
ALLAN MAGNUSSON

Suppleanter
ROLAND NEWBORG
per johansson

bengt matTsson

ROLAND NEWBORG

TORBJÖRN HOVELÅSEN

DEGERFORS
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
VAKANT
BENGT PERSSON

Suppleanter
VAKANT
HENRIK FORSBERG

VAKANT

VAKANT

MARIANN HALVARSSON

FORSHAGA
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
VAKANT
BARBRO HANSSON

Suppleanter
LINDA MARIE FORS
SYLVIA PETTERSSON

LINDA MARIE FORS

VAKANT

LENNART NILSSON

KARLSKOGA
Säljchef

Ambassadörer

Ledamöter i föreningsstämman,
ordinarie
GUNNAR JOHANSSON
VAKANT

Suppleanter
OLA VARG
HENRIK FORSBERG
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GUNNaR JOHANSSON OLA VARG

VAKANT
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Dagordning vid
medlemsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma
1.

Mötets öppnande.

2.

Upprättande av röstlängd.

3.

Val av ordförande och dennes anmälan av sekreterare.
Val av två justerare.
Fråga om kallelse till mötet har skett i behörig ordning.

4.

Ambassadörens och stationschefens rapporter.

5.

Val av två ambassadörer, av vilka en skall utses att
vara fullmäktige och en personlig ersättare.

6.

Val av en fullmäktige och en personlig ersättare.

7.

Mötets avslutande.
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