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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

OK Köping ekonomisk förening ägs av sina medlemmar. OK Köping är en av sju fristående 
föreningar som ingår i OK förbundet och som tillsammans är delägare i OKQ8 Scandinavia AB. 
Föreningen har sitt säte Köping.

Föreningen bedriver bilistisk fackhandel i syfte att på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov. 
Föreningen har två automatstationer i Köping, en bemannad stor anläggning på Hultgrensgatan 8 i 
Köping och ytterligare en bemannad anläggning i Kolsva.
 
OK Köping strävar efter att i alla led arbeta på ett miljöanpassat sätt enligt lokala regler, lagar och 
förordningar samt i enlighet med OKQ8 ´s totala koncept.

Styrelsen har under år 2014 hållit 12 protokollförda sammanträden.

Tillståndspliktiga verksamheter
Föreningen bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Dessa verksamheter avser 
försäljning av motorbränsle, biltvätt, hantering av spillolja och batterier. Verksamheten kan påverka 
luft och vatten och är därför tillståndspliktig. Tillstånden förnyas löpande. Den tillståndspliktiga 
verksamheten motsvarar 72 % av bolagets nettoomsättning.
Besiktning av drivmedelstankar görs enligt ett bestämt schema och har under året genomförts på 
Hultgrensgatan 8.

Försäljning
Den totala försäljningen har under året minskat netto med 6% till 93 341 035 kronor (förra året 99 
593 959 kronor) exklusive moms, en minskning som i huvudsak är hänförlig till drivmedel, där priset 
per liter har sjunkit drastiskt under året ända fram till december månad .Försäljningsvolymen av 
drivmedel på totalt 5 966 m3 är en minskning med 435 m3 jämfört med föregående år. Marknaden i 
Köping uppvisar samma tendenser som i övriga Sverige.

Varugrupper i övrigt uppvisar små förändringar men även i år en minskad försäljning i likhet med 
föregående år. Biluthyrningen visar dock en positiv ökning för år 2014.

Vi hade följande antal fordon för uthyrning vid utgången av året:
11st. Personbilar, 2st. Minibussar, 3st. Lastbilar samt 10st. Släpkärror för uthyrning.

Årets resultat
Rörelseresultatet uppgår till -285 715 kronor (förra året  -571 333 kronor). Lönsamheten är 
fortfarande svag men genom strama åtgärder har föreningen dragit ned på fasta kostnader för att möta 
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en vikande försäljning. Årets rörelseresultat har dessutom belastats med höga lagstadgade 
besiktningskostnader samt en prisjusteringseffekt som ett resultat av fallande drivmedelspriser, 
jämfört med tidigare år.

Finansnettot uppgår till 104 181 kronor (förra året 184 625 kronor) tack vare att föreningen har en 
stark och solid ekonomisk bas att utgå ifrån.
Under året har obeskattade reserver återförts med 182 748 (förra året 400 000 kronor), varefter 
redovisat resultat uppgår till  1 214 kronor (förra året 13 292 kronor).

Investeringar
Under året har inga investeringar i byggnader gjorts.
 Nyinvesteringar i inventarier och maskiner har gjorts till ett värde av 10 325 kronor (förra året 361 
974 kronor).

Medlemsantal
Antalet medlemmar den 31 december 2014 uppgår till 8 613 st, vilket innebär en ökning med 128 st.

Uppsagda insatser 
Summan av de av medlemmarna uppsagda insatser under 2014 vilka, enligt föreningslagen 4 kap 1:a 
paragrafen, skall utbetalas 2015 uppgår till 45 385 kronor.

Framtida utveckling.
Styrelsen ser möjligheter till en ökad lönsamhet på sikt men vägen dit är fortsatt kantad av hårt arbete 
och tuffa beslut, eftersom vi möter en verklighet med snålare bilmodeller och ökad konkurrens.

Genom att ta tillvara personalens kompetens och utvecklingsmöjligheter kan vi möta framtiden med 
nya idéer och aktiviteter för att uppnå en lönsamhet och tillgodose medlemmarnas krav på service och 
tillgänglighet.

Övrigt
Föreningen har avsatt 468 723 kr (förra året 487 916 kr) för återbäring på drivmedel till 
medlemmarna.
Styrelsen föreslår även i år en blygsam återbäring på övriga inköp med 0,7 %, motsvarande 27 239 kr, 
för att visa att vi är på rätt väg och därmed också öka köptroheten hos våra medlemmar.
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Flerårsjämförelse

2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning tkr 93.341 99.594 102.756 104.080 99.807
Resultat efter finansiella poster tkr -182 -387 609 -2.558 -7
Balansomslutning tkr 27.342 28.901 30.464 31.842 33.025
Antal anställda st 12 14 13 14 12
Soliditet  % 44,0 43,0 42,9 38,8 46,0
Soliditet är justerat eget kapital i relation till totalt kapital.
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Nettoomsättning, valda produkter

2014 2013

Tillbehör 5.542.406 5.802.386
Tobak 11.190.180 11.100.437
Livsmedel, Kiosk 3.309.844 3.271.230
Servering 1.212.016 1.228.938
Gör Det Själv 573.758 638.113
Biltvättmaskiner 954.154 1.009.373
Biluthyrning 1.257.945 1.088.584
Drivmedel, kubikmeter 5.966 6.401

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 6.456.919
Årets resultat 1.214

6.458.133

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till reservfonden avsätts 61
15 öre/liter på bemannade stationer 389.842
5 öre/liter på obemannade stationer 78.881
att ränta lämnas med 1% på medlemmarnas insatskapital 22.536
att återbäring lämnas med 0,7 % på gjorda inköp övriga varor 27.239
att i ny räkning överförs 5.939.574

6.458.133
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Resultaträkning Not 2014 2013

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 93.341.035 99.593.960
Övriga rörelseintäkter 345.949 393.057

Summa intäkter m m 93.686.984 99.987.017

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -82.140.739 -88.372.541
Övriga externa kostnader -5.494.866 -5.308.782
Personalkostnader 2 -5.566.607 -6.053.296
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, 4 -770.487 -823.731

Summa rörelsens kostnader -93.972.699 -100.558.350

Rörelseresultat -285.715 -571.333

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 355.884 396.249
Resultat från värdepapper och långfristiga fordringar 6 -110.299 -22.335
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -141.404 -189.289

Summa resultat från finansiella investeringar 104.181 184.625

Resultat efter finansiella poster -181.534 -386.708

Bokslutsdispositioner 8 182.748 400.000

Årets vinst 1.214 13.292
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 754.526 825.638
Inventarier, verktyg och installationer 4 2.567.345 3.256.395

3.321.871 4.082.033

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i andra företag 9 385.906 385.906
Övriga långfristiga fordringar 10 588.258 588.149
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 13.173.983 9.049.612

14.148.147 10.023.667

Summa anläggningstillgångar 17.470.018 14.105.700

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Handelsvaror 3.570.308 4.073.495

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 84.543 1.533.067
Skattefordran 488.124 491.688
Övriga kortfristiga fordringar 200.712 39.394
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 650.622 790.222

1.424.001 2.854.371

Kassa och bank 4.877.646 7.867.275

Summa omsättningstillgångar 9.871.955 14.795.141

Summa tillgångar 27.341.973 28.900.841
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 13

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 2.253.587 2.318.742
Reservfond 3.308.372 3.280.411

5.561.959 5.599.153

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 6.456.919 6.748.258
Årets vinst 1.214 13.292

6.458.133 6.761.550

Summa eget kapital 12.020.092 12.360.703

Obeskattade reserver 14 - 182.748

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3.694.687 4.542.540
Övriga kortfristiga skulder 15 10.235.384 10.451.853
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1.391.810 1.362.997

Summa kortfristiga skulder 15.321.881 16.357.390

Summa eget kapital och skulder 27.341.973 28.900.841

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys 2014 2013

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -285.716 -571.333
Avskrivningar 770.487 823.733

Erhållen ränta och utdelningar 355.884 396.250
Erhållna utdelningar 40.000 -
Erlagd ränta -141.403 -189.289
Betald inkomstskatt 3.564 -

742.816 459.361
Ökning/minskning varulager 503.187 -710.807
Ökning/minskning kundfordringar 1.448.524 -499.845
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -21.718 498.497
Ökning/minskning leverantörsskulder -847.853 -164.989
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -187.656 -288.897

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1.637.300 -706.680

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -10.325 -361.974
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -6.874.779 -4.419.500
Avyttring/amortering av övriga finansiella
anläggningstillgångar 2.600.001 1.631.516

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4.285.103 -3.149.958

Finansieringsverksamheten
Förändring medlemsinsatser och reservfond 179.619 -64.061
Medlemmars sparkonton -240.350 -416.738
Utbetald återbäring -281.095 -241.625

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -341.826 -722.424

Årets kassaflöde -2.989.629 -4.579.062
Likvida medel vid årets början 7.867.275 12.446.337

Likvida medel vid årets slut 4.877.646 7.867.275
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

OK Köping ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd.

F o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 
2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s 
kapitel 35. OK Köping ekonomisk förening är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags 
möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal 
överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning. Olika 
redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen och det kan 
därför föreligga brister i jämförbarheten mellan åren. För OK Köping ekonomisk förening har 
övergången till K3 inte inneburit några effekter på jämförbarheten mellan åren.
 
K3 kräver att en anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder 
ska delas upp på dess  komponenter och varje komponent ska skrivas av var för sig över 
nyttjandeperioden. OK Köping ekonomisk förening har bedömt att inga betydande delar med 
väsentligt skilda nyttjandeperioder föreligger i företagets anläggningstillgångar.

Under räkenskapsåret beslutade återbäringsmedel för föregående inköpsår, vilka inte tagits i anspråk 
för återbäring, uppgår till 273 536 kronor och redovisas i fritt eget kapital i likhet med föregående år. 
Överskott från vilande medlemmar redovisas i resultaträkningen. 
 
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulder upptas 
till nominella belopp.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 
Inkurans på 3% är räknat på lager exklusive drivmedel.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnad och markanläggning 5 %
Byggnadsinventarier 10 %
Inredning samt andra driftsinventarier 7-25 %
Planutrustning, såsom cisterner och pumpar 7-15 %
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Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. Årets leasingavgifter uppgår till 1281 tkr (1142 tkr)
Bolaget leasar bl a fordon, släpvagnar och en del inventarier.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.
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Not 2 Personal

2014 2013

Medelantalet anställda
Kvinnor 6 8
Män 6 6

Totalt 12 14

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen 235.589 258.600
Löner och ersättningar till övriga anställda 4.171.387 4.948.579

4.406.976 5.207.179
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1.194.908 1.406.958
Pensionskostnader för övriga anställda 36.637 101.906

Totalt 5.638.521 6.716.043

Föreningen har lämnat de anställda utfästelser enligt inom föreningen gällande pensionsreglementen.
Efterlevande- och sjukpension är försäkrad i konsumentkooperationens (KP) pensionskassa.
Ålderspensionen är tryggad i KP´s pensionsstiftelse. I den mån den i sin helhet icke är tryggad genom
avsättningar till pensionsstiftelsen är den försäkrad i KP´s pensionskassa.

Styrelseledamöter
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 1 2
Män 5 4

Totalt 6 6
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Not 3 Byggnader och mark

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6.363.645 6.363.645
Årets förändringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6.363.645 6.363.645

Ingående avskrivningar -5.538.006 -5.466.894
Årets förändringar
-Avskrivningar -71.112 -71.112

Utgående ackumulerade avskrivningar -5.609.118 -5.538.006

Utgående restvärde enligt plan 754.527 825.639

Redovisat värde för fastigheter i Sverige 754.526 825.638

Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige 6.090.000 6.090.000
Taxeringsvärden för mark i Sverige 92.000 92.000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15.544.497 15.182.523
Årets förändringar
-Inköp 10.325 361.974

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15.554.822 15.544.497

Ingående avskrivningar -12.288.101 -11.535.482
Årets förändringar
-Avskrivningar -699.375 -752.619

Utgående ackumulerade avskrivningar -12.987.476 -12.288.101

Utgående restvärde enligt plan 2.567.346 3.256.396
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Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2014 2013

Ränteintäkter 355.884 396.249

Summa 355.884 396.249

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar

2014 2013

Resultat försäljning värdepapper 40.000 32.574
Nedskrivningar -220.699 -66.923
Återföringar av ned- eller uppskrivningar 70.400 12.014

Summa -110.299 -22.335

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2014 2013

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -141.404 -189.289

Summa -141.404 -189.289

Not 8 Bokslutsdispositioner

2014 2013

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 182.748 400.000

Summa 182.748 400.000
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Not 9 Andelar i andra företag

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 464.638 464.638
Årets förändringar
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar -78.732 -90.746
-Återförd nedskrivning - 12.014
Utgående redovisat värde, totalt 385.906 385.906

Specifikation andelar
OK Marknadsservice AB 173.746 173.746
OKQ8 Marknad AB 54.000 54.000
Petrolia AB 43.200 43.200
Kooperativa Förbundet 193.492 193.492
Fonus, insatskonto 200 200
OK Marknadsservice AB, nedskrivning -78.732 -78.732

385.906 385.906

Not 10 Övriga långfristiga fordringar

2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 588.149 588.149
Årets förändringar 109 -

Utgående redovisat värde 588.258 588.149

Specifikation fordringar
KF Garantikapital 587.000 587.000
Fonus sparkonto 1.258 1.149

588.258 588.149
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Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2014-12-31 2013-12-31

Specifikation andra långfristiga värdepapper
Robur, Företagsobl.fond 1.301.256 -
Robur, Sparbanken Obligationsfond 472.765 72.765
Robur Internationel SICAV - 201.256
Catella Nordic CBF 500.000 -
Premieobligationer 2.000.000 2.000.000
Handelsbanken Företagsobl.fond SEK 770.000 -
Vasakronan 368 - 2.820.699
Hemfosa, 170404 102 1.019.373 -
Kungsleden MVR 151018 nr 1 2.087.586 2.087.586
Klövern 170119 nr 3 2.111.515 1.037.004
Klövern 150331 nr 4 1.020.887 1.020.887
Klövern Mvr 180304 nr 6 1.010.786 -
LF Bank Företagsobligation 500.000 -
LF Bank Lång Räntefond 500.000 -
Nedskrivning/Uppskrivning -120.186 -190.586

13.173.982 9.049.611

Ingående saldo 9.049.611 6.295.978
Investeringar/nya placeringar 6.874.670 4.419.499
Bokfört värde avyttrade/erhållna amorteringar -2.820.699 -1.598.942
Nedskrivning/Uppskrivning 70.400 -66.923
Återförd nedskrivning (via resultatet) - 12.014
Utgående saldo 13.173.982 9.049.611

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda leverantörsbetalningar 569.757 529.944
Övriga poster 80.864 260.277

Summa 650.621 790.221
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Not 13 Förändring av eget kapital

2014-12-31 2013-12-31

Bundet eget kapital

Medlemmars insatser
Belopp vid årets ingång 2.318.741 2.402.145
Nettoförändring insatser -65.155 -83.404

Belopp vid årets utgång 2.253.586 2.318.741

Reservfond
Belopp vid årets ingång 3.280.411 3.235.378
Nettoförändring insatser 27.962 45.033

Belopp vid årets utgång 3.308.373 3.280.411

Summa bundet eget kapital vid årets utgång 5.561.959 5.599.152

Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 6.761.550 7.015.574
Avsättning till reservfond -665 -25.691
Utdelning/återbäring -281.095 -241.625
Ränta på insatser -22.871 -
Utdelning - -
Årets resultat 1.214 13.292

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 6.458.133 6.761.550
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Not 14 Obeskattade reserver

2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan - 182.748

Summa 0 182.748

Not 15 Medlemmars sparkonto

Medlemmarnas sparkonto fördelar sig på 8 613 stycken. Inlåningen har under året minskat med 
240 350 kronor. Aktiva medlemmars sparkonto uppgår till 9 977 575 kronor. Räntan fastställs efter 
gällande marknadsränta. Föregående år redovisades skuld avseende medlemmarnas sparkonton som 
långfristig skuld.
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Upplupna semesterlöner 633.131 640.973
Övriga poster 758.679 722.024

Summa 1.391.810 1.362.997

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-04-23 för fastställelse.

Köping 2015-03-19

Thomas Wihman Benny Berglöw
Ordförande

Andreas Deck Tommy Gullbo

Karin Wessén Marcus Hallgren

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-03-28.

Anders Ågren
Auktoriserad Revisor
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