
KF Årsredovisning 2011 | 1

 

 ÅRS-
REDOVISNING 

2011



2 | KF Årsredovisning 2011

Innehåll

Översikt 2011

3 vd-ord 
4  Koncernöversikt
6 styrelse och koncernledning

Ekonomisk redovisning

7 Förvaltningsberättelse
11 Finansiella rapporter för KF-koncernen
16 Finansiella rapporter för KF ekonomisk förening
21 redovisningsprinciper
23 noter
41 styrelsens underskrifter
42 revisionsberättelse
43 nyckeltal och definitioner 

KF publicerar även en separat Hållbarhetsredovisning 
för 2011. Läs den på www.kf.se



KF Årsredovisning 2011 | 3

översiKt | vd-ord

För KF Media har fokus under 2011 legat på resultatförbättringar 
genom ökad försäljning och kostnadssänkningar. Åtgärderna har gett 
resultat, men det är fortfarande en bit kvar till lönsamhet. 

Bokförsäljningen har ökat och såväl Akademibokhandeln som 
Bokus har tagit marknadsdelar under året. Flera nya innovativa tjäns-
ter har lanserats, bl.a. dito, som är den första större satsningen på 
e-böcker i  sverige. 

KF Fastigheter genomförde flera försäljningar under året och 
Bromma Blocks galleria tog hem titeln som årets köpcentrum/ 
galleria på retail Awards 2011.

KF invest redovisade ett starkt resultat i kapitalförvaltningen. 
 Läckeby Water group, Löplabbet och Leos  Lekland utvecklades enligt 
förväntningarna. PAn vision skapade genom en avyttring en ny orga-
nisation anpassad för att tillgodose marknadens  önskemål.

Fortsatt fokus på dagligvaruhandeln 
det samlade koncernresultatet är i nivå med förväntan och belastas 
som planerat av stora engångskostnader som ett led i arbetet med att 
omstrukturera koncernen till en verksamhet där fokus ligger på dag-
ligvaruhandeln. i resultatet ligger också konsekvenserna av etable-
ringar, som genomfördes under 2009 och 2010, medlemsåter-
bäringen samt beslut om stängningar av ett antal butiker. Under året 
infördes även ett nytt it-stöd på Coop inköp & Kategori, vilket inne-
bar betydande kostnader.

vi ser dock att aktiviteterna börjar ge en positiv effekt på verksam-
heten. Både organisation och erbjudande måste dock uppgraderas 
ytterligare under 2012 för att vi ska ha rätt förutsättningar för att nå 
planerad lönsamhet.

solna den 24 februari 2012 

Frank Fiskers 

vd och koncernchef

VD om året som gått

•  Medlemsåterbäringen ett långsiktigt rätt beslut
•  Ökade marknadsandelar på en tuff marknad med hård konkurrens
•  Resultatet tog stryk på grund av stora – och nödvändiga – investeringar
•  Satsningarna ger oss en plattform för framtida lönsam tillväxt

2011 har varit ett år fyllt av ekonomisk osäkerhet runt om i världen, 
vilket också påverkat detaljhandeln i  sverige och resulterat i den 
sämsta försäljningsutvecklingen på 15 år. trots det har konsument-
föreningarna fått ökat antal medlemmar och Coop har ökat sin för-
säljning på en mycket konkurrensutsatt marknad. Mycket beroende 
på det positiva genomslag som medlemsåterbäringen fått inte minst 
hos barnfamiljerna. 

Under mitt första halvår på KF har vi vridit koncernens huvud-
fokus mot Coop, som är vår och föreningarnas kärnaffär. Året har 
präglats av analys och kraftfulla åtgärder för att säkerställa en tydlig 
framåtriktning. 

vår insikt pekar på att vissa organisatoriska förändringar och en 
ökad samverkan krävs för att få rätt effekt på framtida satsningar och 
därmed skapa den tillväxt som vi planerar för kommande år. ett vik-
tigt steg i vår framtida utveckling är en tydligare samverkan inom 
Coop i sverige, vilket nu sker inom ramen för Coop Affärsledning. 
Men också genom ett offensivare Coop Marknad och Coop inköp 
& Kategori. Arbetet har även inletts med en omfattande översyn av 
butiker och erbjudanden. 

vårt fokus på ekonomisk nytta för våra kunder och medlemmar har 
tydliggjorts under 2011. inte minst genom att vi sedan starten i decem-
ber 2010 utbetalat 1 miljard kronor i medlemsåterbäring. vår gemen-
samma inriktning på att tydliggöra nyttan med medlemsåterbäringen 
har fått stort genomslag, vilket visar sig i ökad försäljning under fram för-
allt andra halvan av året. det resulterar i ökade marknadsandelar under 
den perioden. 

sett på hela året har Coop, trots en svag tillväxt för branschen 
som helhet, lyckats behålla sin marknadsandel.
 som ett led i arbetet med att stärka närvaron på marknaden 
genomfördes ett förvärv av tre vi-butiker i storstockholm samt öppning 
av två nya butiker och nyinvigning av tio befintliga. detta arbete sker i 
det nybildade Coop Butiksutveckling AB. Under året togs även beslut 
om att stänga ett antal butiker, vilket har påverkat resultatet negativt.
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översiKt | KonCernöversiKt

KonsumentKooperatIonen

över tre miljoner människor är medlemmar i någon  
av  landets 42 konsumentföreningar. genom fören-
ingarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, 
äger dessa  föreningar detaljhandelskoncernen KF  
med Coop som kärnverksamhet. KF-koncernen äger 
drygt hälften av  landets Coop-butiker. resterande 

Coop-butiker ägs direkt av 37 olika konsumentfören-
ingar, så kallade detaljhandelsdrivande föreningar.  
de övriga fem föreningarna är renodlade medlems-
främjande föreningar och driver inga egna butiker.  
KF och konsumentföreningarna bildar tillsammans 
konsumentkooperationen.

3,2 miljoner medlemmar

42 konsumentföreningar

2011 2010
nettoomsättning, mkr 45 270 44 768
resultat efter finansnetto 2), mkr 73 959
Antal butiker 858 866
Medelantal anställda 14 185 14 638

1)  Konsumentkooperationens samlade resultat och omsättning är en indikativ proforma.  
Konsumentkooperationen omfattar Kooperativa Förbundet och konsumentföreningarna. 

2) Före engångskostnader.

KonsumentKooperatIonen 1)

2011 2010
nettoomsättning, mkr 37 284 36 659
Balansomslutning, mkr 20 655 21 580

resultat efter finansiella poster före  
engångskostnader, mkr –316 479
resultat efter skatt, mkr –950 112
Avkastning på sysselsatt kapital, % –3,7 4,4
Avkastning på eget kapital, % –15,4 1,7
soliditet, % 27,7 31,3
investeringar, netto, mkr 924 984
Medelantal anställda 8 366 8 823

nycKeltal, KF-Koncernen

Kooperativa Förbundet, KF

detaljhandels- 
drivande föreningar

(av konsument-
föreningarna  
direktägda  

Coop-butiker)

Dagligvarugruppen

 Coop Butiker & Stormarknader

Coop Inköp & Kategori  
Coop Logistik

Coop Marknad

MedMera Bank

Coop Butiksutveckling1) 

Medie-
gruppen

KF Media

Akademibok-
handeln

Bokus

Norstedts 
 Förlagsgrupp

Fastighets-
gruppen

KF Fastigheter

Handels- 
bodarna

Invest-
gruppen

KF Sparkassa

KF Invest

Leos Lekland

Läckeby  
Water Group

Löplabbet

PAN Vision

Övriga 
bolag

Vår Gård  
Saltsjöbaden

KF Gymnasiet

KF Shared  
Services

Tidningen Vi

Kronans Drog-
handel

1) Coop Butiksutveckling togs i drift 1 januari 2012.

KF-KONCERNEN
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översiKt | KF-KonCernen

KF-Koncernen

KF är förbund för landets 42 konsumentföreningar och samtidigt 
en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. 

Dagligvarugruppen
dagligvarugruppen består av verksamhetsområdet Coop Butiker & 
stormarknader där Coop, daglivs och Mataffären.se ingår. daglig-
varugruppen står för drygt hälften av dagligvaruhandeln i sveriges 
760 Coop-butiker. övriga butiker ägs och drivs direkt av de detalj-
handelsdrivande föreningarna. i dagligvarugruppen ingår också 
Coop Marknad och MedMera Bank samt Coop inköp & Kategori  
med dotterbolaget Coop Logistik. Från och med 1 januari 2012  
ingår även Coop Butiksutveckling i dagligvarugruppen.

Mediegruppen
KF Media är KFs bolag inom bokhandels- och förlagsverksamhet. i KF 
Media ingår  Akademibokhandeln, Bokus och norstedts Förlagsgrupp.

Fastighetsgruppen
inom Fastighetsgruppen dominerar KF Fastigheter som äger, förvaltar 
och utvecklar attraktiva och lönsamma handelsplatser. samtidigt är 
bolaget ett viktigt stöd för den konsumentkooperativa detaljhandeln. 
i Fastighetsgruppen ingår även Handelsbodarna i  sverige Fastighets AB 
som ägs gemensamt av KF Fastigheter och sPP.

Investgruppen
investgruppen består av KF sparkassa, som förvaltar inlåning från 
medlemmarna och erbjuder konkurrenskraftig ränta på sparkonton, 
samt koncernens finansfunktion KF invest. KF invest äger Leos 
 Lekland, Läckeby Water group, Löplabbet och PAn vision.

Övriga bolag
till övriga bolag i KF-koncernen hör konferensanläggningen vår 
gård saltsjö baden, KF gymnasiet och det interna  servicebolaget  
KF shared services med dotterbolaget tranbodarna samt tidningen 
vi. till övriga bolag hör också Kronans droghandel som KF äger till  
20 procent.

KF-koncernen
KF-koncernen har sitt huvudkontor i solna och huvuddelen av 
 koncernens verksamhet finns i sverige. Coop-butikerna är spridda 
över hela sverige. tre av bolagen i investgruppen har verksamhet 

utomlands; Leos Lekland i norge, Läckeby Water group i Asien, 
europa och UsA samt PAn vision i skandinavien och Baltikum.
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översiKt | styreLse oCH KonCernLedning

styrelse

Nina Jarlbäck 
ordförande i KFs styrelse sedan 
2002. tidigare butiksanställd 
samt kommunalråd och ledamot 
av statliga styrelser.

Sune Dahlqvist 
styrelseledamot sedan 2006. 
tidigare förhandlingschef  
Hyresgästföreningen region 
stockholm.

Hans Eklund 
styrelseledamot sedan 1997. 
Juris doktor. Universitetslektor 
och studierektor vid Juridiska 
institutionen, Uppsala universitet.

Ronnie Wångdahl 
styrelseledamot sedan 2011.  
vd i Bohuslän-Älvsborgs  
Konsumentförening.

Maj-Britt Johansson Lindfors 
vice ordförande sedan 2008. 
ekonomie doktor med fokus 
på strategisk utveckling och 
 förändring.

Göran Lindblå 
vice ordförande i KFs styrelse  
sedan 2007. vd och koncern-
chef oK ekonomisk förening. 
Journalist.

Ingrid Karlsson 
styrelseledamot sedan 2004. 
städchef sU/sahlgrenska  
göteborg.

Anders Stake 
styrelseledamot sedan 2004. 
vd i Konsumentföreningen 
gävleborg. ekonom.

Karl-Petter Thorwaldsson 
styrelseledamot sedan 2009. 
ordförande i ABF.

Rose-Marie Borgström 

styrelseledamot sedan 2008. 
säljare Coop Konsum nora.

Peter Bergroth 

styrelseledamot sedan 2010. 
Handläggare på kundtjänst/
backoffice.

Johan Wiberg 
suppleant sedan 2010. Butiks-
chef Coop extra Hagfors.

Martin Ångman 

suppleant sedan juni 2011. 
Arbetsmiljö samordnare vid  
Bro- och västerås-terminalen,  
Coop Logistik.

Johnny Capor 

ekonomi- och finansdirektör KF, 
samt vice vd KF.

Thomas Engelhart 

vd Coop Marknad.

Leif Linde 

Förbundsdirektör KF.

Marie Wiksborg 

Personal och Hr-direktör.

Magnus Johansson 

vd Coop inköp & Kategori.

Frank Fiskers 

vd och koncernchef KF samt vd 
Coop Butiker & stormarknader 
sedan 1 juni 2011.

KoncernleDnIng
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eKonomisK redovisning | Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

styrelsen och verkställande direktören för 
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk 
 förening, med säte i solna, får härmed avge 
följande årsredovisning och koncernredo
visning för verksamhetsåret 2011.

Verksamheten

Kooperativa Förbundet (KF) som är förbund 
för landets 42 konsumentföreningar med 
över tre miljoner medlemmar är samtidigt en 
detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel 
som kärnverksamhet. KF har två huvudsak
liga affärsområden – dagligvarugruppen och 
mediegruppen.

KFs verksamhetsidé är att skapa ekono
misk nytta och samtidigt göra det möjligt för 
medlemmarna att i sin konsumtion bidra till 
en hållbar utveckling för människor och miljö.

KFkoncernens främsta uppgift är att 
utveckla den konsumentkooperativa daglig
varuhandeln (kärnverksamheten) och med
verka till att medlemmarna i den svenska 
konsumentkooperationen kan handla bra 
varor till bra priser i attraktiva butiker. KFs 
mål för de konsumentkooperativa daglig
varubutikerna är långsiktig lönsamhet, till
växt och konkurrensförmåga i nivå med 
marknaden samt att erbjuda tydliga mer
värden till medlemmarna.

KF bedriver dagligvaruhandel i sverige 
inom Coop butiker & stormarknader. i kon
cernens dagligvarugrupp ingår även ett 
marknadsbolag samt inköps och logistik
bolag som är gemensamma för hela konsu
mentkooperationen. i gruppen ingår dess
utom medmera bank.

mediegruppen består av KF media med dot
terbolagen norstedts Förlagsgrupp och akade
mibokhandelsgruppen, inklusive bokus.

KFs övriga affärsområden är Fastighets
gruppen (KF Fastigheter) och investgruppen 
(KF invest, Pan vision, läckeby Water 
group, löplabbet, leos lekland samt 
KF sparkassa). 

övriga bolag i koncernen är vår gård 
 saltsjöbaden, KF gymnasiet, KF shared 
services, tidningen vi samt intresse
företaget Kronans droghandel.

Medlemskapet i konsumentkooperationen

antalet nya medlemmar i konsumentfören
ingarna ökade netto med 91 900. totalt 
antal medlemmar i slutet av året var drygt 
3,2 miljoner. Under 2011 utbetalades cirka 
925 mkr i medlemsåterbäring avseende 
Coop i sverige, en ökning med 470 mkr 
jämfört med föregående år. 2010 delades 
det ut premiecheckar, samt en månads 
medlemsåterbäring, till ett sammanlagt 
värde av 455 mkr.

Viktiga händelser 

•	Frank Fiskers tillträder som vd för KF och vd 
för Coop butiker & stormarknader.

•	KF avvecklar sitt ägande i Coop  trading a/s 
för att ta eget ansvar för utvecklandet av de 
egna varumärkena.

•	KF media har en positiv utveckling inom 
det digitala området med flera innovativa 
aktiviteter och med ökad försäljning av 
böcker.

•	Uppstart av bolaget Coop marknad som 
har ett övergripande ansvar för den kom
mersiella utvecklingen av Coop i sverige.

•	Coop förvärvar tre vibutiker i 
 stockholmsområdet.

•	Under 2011 öppnas två nya Coopbutiker 
och ytterligare tio nyinvigs efter renovering.

•	beslut fattas om stängning av ett antal 
Coopbutiker.

•	Coop extra danderyd blir utsedd till buti
kernas butik och en Coop nära butik har 
årets medarbetare.

•	bromma blocks galleria tog hem titeln 
som årets köpcentrum/galleria på retail 
awards 2011 i mars.

•	KF blir huvudsponsor för teskedsorden, 
Fryshuset och melodifestivalen 2012.

•	Coop utsågs till sveriges bästa hållbara 
varumärke, sustainable brands 2011.

•	nya vd:ar utsågs i bolagen Coop mark
nad, Coop inköp & Kategori, Coop logi
stik, Pan vision och medmera bank.

•	leos lekland förvärvar norges ledande 
leklandskedja metro lekeland.

•	Fortsatt genomförande av outsourcing 
inom ekonomi och it samt beslut om 
 outsourcing av löneadministration.

KF-koncernens försäljning och resultat 
Försäljning

KFkoncernens omsättning uppgick till 
37 284 mkr (36 659). 

den ökade försäljningen kopplas huvud
sakligen till dagligvarugruppen där Coop 
butiker & stormarknader uppvisar en upp
gång om 0,9 procent, men ökningen är även 
en effekt av att Coop marknad sedan starten 
redovisar intäkter som nettoomsättning.

inom investgruppen utmärker sig Pan 
vision med en kraftig försäljningsnedgång 
med –28 procent, huvudsakligen till följd av 
att filmverksamheten avyttrats under året. 
vidare påverkar leos lekland försäljnings
utvecklingen positivt då bolaget, som förvär
vades under 2010, nu rapporterar ett helt 
års försäljning samt expanderat ytterligare 
genom förvärv.

inom mediegruppen ligger försäljningen i 
paritet med 2010, där akademibokhandeln 
utvecklas väl medan norstedts Förlagsgrupp 
tappade något mot fjolåret.

resultat

Koncernens rörelsedrivande verksamheter 
redovisar ett rörelseresultat om 9 mkr (628), 
före engångskostnader. rörelseresultatet för 
KFkoncernen totalt blev –280 mkr (356), 
före engångskostnader. realisationsresulta
tet från fastighetsförsäljningar uppgår till 
173 mkr (294).  

engångskostnaderna i 2011 års resultat 
uppgår till 831 mkr (453) och avser beslu
tade butiksnedläggningar, nedskrivningar av 
fastighetsvärden och butiksinventarier samt 
kostnader relaterat till omställning av logis
tikverksamheten. engångskostnaderna 
inkluderar även kostnader relaterade till out
sourcing av itdrift och förvaltning. 

Kapitalförvaltningens avkastning inom 
KF invest uppgick till 161 mkr (224). 

KFs resultat efter finansiella poster 
 uppgick till –1 147 mkr (26).
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eKonomisK redovisning | Förvaltningsberättelse

investeringar

totala nettoinvesteringar, exklusive finans
iella investeringar, uppgick under perioden 
till 924 mkr (984). investeringarna avsåg i 
huvudsak investeringar inom dagligvaru
gruppen och Fastighetsgruppen. 

KF ekonomisk förening

i moderföretaget KF ekonomisk förening har 
under 2011 följande funktioner ingått: vd, 
Förbunds och föreningsstab, Kommunika
tion, ekonomi och Finans, Hr, internrevi
sion, säkerhet, it, Juridik, KF sparkassa 
samt Hållbar utveckling. 

Dagligvarugruppen

dagligvarugruppen består av bolagen Coop 
butiker & stormarknader, som bedriver 
daglig varuhandel inom butikskedjorna Coop 
Konsum, Coop extra, Coop nära, Coop 
Forum och Coop bygg samt mataffären.se 
och ett fåtal butiker som drivs under egna 
koncept. i gruppen ingår även medmera 
bank, Coop marknad samt inköps och 
logistikbolaget Coop inköp & Kategori. 

Försäljningen inom dagligvarugruppen 
ökade med cirka 2,2 procent till 33 247 mkr  
(32 536). Coop butiker & stormarknader står 
för en ökning med 208 mkr, vilket motsvarar 
en ökning med 0,9 procent mot 2010. vidare 
påverkas jämförelsen av att Coop marknad 
rapporterar sina intäkter som nettoomsättning. 

rörelseresultatet1) före engångskostnader 
för dagligvarugruppen, uppgick till –34 mkr 
(478). engångskostnaderna om cirka 
614 mkr (263) avser framförallt butiksned
läggningar samt kostnader relaterat till 
omställning av logistikverksamheten. 

Coop butiker & stormarknader

Frank Fiskers tillträder som vd. Under året 
har ytterligare förnyelse och modernisering 
av butiksbeståndet skett. två nya butiker 
har etablerats. Parallellt har tio enheter 
genomgått ombyggnationer. vidare har 
 strategiska förvärv av tre vibutiker i stock
holmsområdet ägt rum. därtill har nedlägg

ningsbeslut fattats avseende ett antal butiker 
som ej uppvisar tillfredsställande lönsamhet.

Försäljningsutvecklingen gick trögt under 
första delen av året. Under senare delar av 
året har dock tillväxttrenden varit allt starkare, 
 vilket tyder på att återbäringsprogrammet 
och de ökade satsningarna på servicekvalitet 
i butik börjar ge effekt. sammantaget över 
året behåller Coop sin marknadsandel.

Coop extra är den kedja som utvecklats 
bäst under året, både totalt och för jämför
bara enheter. Coop bygg samt sällanköps
varor inom Coop Forum fortsätter däremot 
att uppvisa en svag utveckling.

som en del i ökad service har vår middag 
lanserats där färdigpaketerade middags
lösningar kan hämtas direkt i butik.

Coop inköp & kategori 

Coop inköp & Kategori ab ansvarar för 
inköp, kategori och logistik för Coop butiker 
& stormarknader, de detaljhandelsdrivande 
konsumentföreningarna och till oKQ8 inom 
sortimenten nonfood och bilist. Coop inköp 
& Kategori ägs till 95 procent av KF och till 
5 procent av de detaljhandelsdrivande 
 konsumentföreningarna. Coop logistik ab 
är ett helägt dotterbolag till Coop inköp & 
Kategori som ansvarar för terminaler och 
distribution av varor inom ramen för Coop 
inköp & Kategoris uppdrag.

Under året har Coop inköp & Kategori 
 förhandlat om utträde ur Coop trading och 
övertagit en övervägande del av varuförsörj
ningen av egna varumärken. ny inköpsav
delning för evm har byggts upp och under 
året lanserades 169 produkter under Coops 
egna varumärken Coop Xtra, Coop, Coop 
Prima och Coop  änglamark. det helägda 
dotterbolaget Coop logistik invigde nya 
kombiterminalen i bro utanför stockholm, 
dit Cooptågen går ända in till terminalen 
och minskar därmed lastbilstrafiken med 
cirka 20 procent och koldioxid utsläppen 
med 900 ton per år. Under året infördes 
även ett nytt lagerhanteringssystem som 
 initialt inneburit betydande kostnader.

Coop marknad

Coop marknad har ett samlat ansvar för 
Coop butiker & stormarknaders och de 
detaljhandeldrivande föreningarnas kom
mersiella strategi som bland annat omfattar 
det totala medlemserbjudandet, egna varu
märken, pris och kategoristrategi, butiks
koncept, marknadskommunikation och 
 konsumentdialog.

bolaget fick en ny vd i augusti och ett antal 
strategiska rekryteringar har genomförts 
under hösten. marknadskommunikationen 
har under året haft stort fokus på återbärings
programmet som ger medlemmarna upp till 
fem procent i återbäring. vidare har partner
skap utvecklats i syfte att ge medlemmarna 
en total hushållsekonomisk nytta. 

medmera bank

medmera bank erbjuder ett utbud av finans
iella tjänster till medlemmarna i landets 
 konsumentföreningar. medmera bank ansva
rar även för all kortinlösen inom konsument
kooperationen och för vissa anslutna part
ners. inom bolagets ansvarsområde ligger 
även att administrera och driva Coops 
 lojalitetsprogram.

införandet av medlemsåterbäringen 
i december 2010 har inneburit ökad 
 medlemstillströmning samt att antalet med
lemmar som använder bankens betaltjänster 
ökat. Återbäringsprogrammet har även med
fört stora satsningar inom it och kommuni
kation under 2011. Under året påbörjades 
arbetet med digitalisering av medlemskapet 
där bland annat ekuponger lanserades. 

Mediegruppen

KF media omfattar KFs förlags och bokhan
delsverksamheter: norstedts Förlagsgrupp, 
akademibokhandeln, bokus och böcker 
inom Coop. syftet med organisationen är att 
tillvarata kostnadssynergier och möjligheter 
till utveckling inom medieområdet och bok
marknaden, bland annat till följd av den 
digitala utvecklingen. 

1) medmera banks finansnetto ingår i rörelseresultatet.
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en ny logistiklösning upphandlades under 
året för KF medias samtliga verksamheter. 
avtal har ingåtts med den specialiserade 
bokdistributören Förlagssystem, där KF 
media har ett mindre ägande och även gått 
in i styrelsen. den nya lösningen, som 
implementeras under 2011 och 2012, 
innebär sänkta logistikkostnader men också 
snabbare leveranser.

mediegruppens försäljning ökade margi
nellt till 1 900 mkr (1 890) under året. i 
underliggande verksamheter återfinns en 
ökning inom akademibokhandelsgruppen 
på 3,2 procent samtidigt som norstedts 
 Förlagsgrupp tappar i försäljning. 

rörelseresultatet före engångskostnader 
förbättrades för mediegruppen och uppgick 
till –77 mkr (–107). engångskostnaderna 
uppgick till 8 mkr (102). resultatförbätt
ringen är en effekt av åtgärdsprogram som 
iscensatts inom akademibokhandeln sam
tidigt som nysatsningar på digital läsning 
 initialt hämmar resultatet. inom norstedts 
påverkar den svagare försäljningen även 
resultatet som försämras mot föregående år.

norstedts Förlagsgrupp

norstedts Förlagsgrupp är en av de ledande 
aktörerna på den svenska marknaden för all
mänlitteratur, och har en bred utgivning av 
skönlitteratur, fackböcker, ordböcker, kartor, 
ljudböcker, barn och ungdomsböcker, spel 
och merchandise. inom gruppen drivs även 
fyra bokklubbar. 

För norstedts Förlagsgrupp var även 
2011 ett framgångsrikt år såväl publicistiskt 
som kommersiellt, även om försäljningen 
inte nådde 2010 års nivå. bland många 
uppmärksammade titlar kan nämnas Pat
rik sjöbergs memoarbok det du inte såg och 
 Cirkeln av mats strandberg och sara berg
mark elfgren. även under 2011 fortsatte 
de internationella framgångarna för stieg 
 larssons millenniumtrilogi. 

akademibokhandelsgruppen oCh bokus

inom akademibokhandeln fortsatte föränd
ringsarbetet för att komma tillrätta med de 
lönsamhetsproblem som präglat verksam
heten på senare år. Åtgärderna har bland 

annat resulterat i en positiv försäljnings
utveckling där akademibokhandeln ökat sin 
försäljning och tagit marknadsandelar 
18 månader i rad. Kostnadsprogram och 
processförbättringar rörande såväl butiker 
som huvudkontor har genomförts och börjat 
slå igenom på resultatet. två nya butiker har 
öppnats och en butik har lagts ned.

i slutet av oktober lanserades dito, KF 
medias satsning på eböcker och läsplattor, via 
akademibokhandeln och bokus. Åtta av 
 akademibokhandelns butiker säljer nu ett 
utbud av läsplattor och i samtliga 66 butiker 
finns tillbehör och eböcker som även säljs via 
webb och appar. Hela ditoutbudet av 
eböcker är också en integrerad del av bokus 
erbjudande.

inom bokus har fokus under 2011 legat 
på att åstadkomma tillväxt på den växande 
näthandelsmarknaden. Under hösten har 
åtgärderna börjat ge resultat och har utöver 
att bokus ökat sin försäljning även resulterat 
i ökade marknadsandelar.

Fastighetsgruppen
kF Fastigheter

KF Fastigheter förvaltar och utvecklar en 
fastighetsportfölj på drygt 500 000 m2 yta 
och ett marknadsvärde på drygt 7,5 miljar
der kronor.

Under året har ett antal fastighetsförsälj
ningar ägt rum, som till exempel amiralen 
Köpcentrum i Karlskrona för 250 mkr till 
fastighetsfonden Cordea savills european 
Commercial Fund och mark söder om bro 
pendeltågstation till riksbyggen för 80 mkr. 
totalt har försäljningar genererat ett realisa
tionsresultat om 173 mkr (294).

KF Fastigheter och Peab bildade ett sam
ägt bolag för att utveckla en ny hållbar stads
del på den gamla darostomten i centrala 
Partille. För KF Fastigheter innebär uppdra
get projektering och etablering av en ny 
 handelsplats om cirka 30 000 m². dess
utom godkändes planprogrammet för ett 
75 hektar stort område som KF Fastigheter 
har i bro. området ska i fram tiden bebyggas 
med mer än 1 000 bostäder.

i lund förvärvades fastigheter för cirka 
240 mkr av Paulssonbolagen. Fastigheterna 

har en sammanlagd uthyrbar yta om cirka 
9 400 m2. 

nettoomsättningen för Fastighetsgruppen 
uppgick till 625 mkr (553). rörelseresul
tatet före engångskostnader och inklusive 
 reavinster uppgick till 225 mkr (329). det 
lägre resultatet beror i huvudsak på lägre 
realisationsresultat. engångskostnader om 
70 mkr avser nedskrivning av en fastighet i 
nynäshamn.

Investgruppen

investgruppen består av KF invest, koncer
nens finansfunktion samt KF sparkassa. 
Under KF invest ligger KFi Kapital med inne
haven Pan vision, läckeby Water group, 
löplabbet samt leos lekland.

investgruppen rapporterar en lägre försälj
ning jämfört med 2010 och uppgår till 
1 755 mkr (1 954). Försäljningen av Pan 
visions filmverksamhet är huvudförklaringen 
till den lägre försäljningen, vilket delvis upp
vägs av en ökad försäljning inom läckeby 
Water group samt expansionen inom leos 
lekland. 

resultat efter finansnetto för investgrup
pen, före engångskostnader, rapporterades 
till –4 mkr (160), varav kapitalförvaltning
ens avkastning uppgick till 161 mkr (224). 
Pan vision levererade ett betydligt sämre 
resultat till följd av försäljning av filmverk
samheten samt ett svagare resultat inom 
spelverksamheten. övriga av KFi Kapitals 
bolag levererade något sämre resultat än 
2010. 

kF invest

all finansverksamhet i KFkoncernen hanteras 
av en central finansfunktion, KF invest. bola
get förvaltar KFs finansiella tillgångar, hanterar 
alla finansiella exponeringar, sörjer för kapita
lanskaffning och cash management.

Portföljen av finansiella tillgångar uppgår 
till cirka 4,5 miljarder kronor och förvaltas 
huvudsakligen i egen regi. Huvudinriktningen 
är räntebärande värdepapper. KFs aktieplace
ringar utgörs av svenska och utländska note
rade bolag. resterande del av portföljen 
utgörs av alternativa investeringar såsom 
hedge fonder och private equityfonder.
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pan vision

Pan vision är nordisk distributör av dataspel 
och PCtillbehör. inom spel bedrivs både 
tredjepartsdistribution och egen förlags
verksamhet i samtliga nordiska länder och 
baltikum.

Under 2011 har Pan vision sålt sin film
verksamhet till scanbox och reducerat sin 
organisation betydligt för att möta en 
 svagare spelmarknad.

läCkeby Water group

läckeby Water group, där KF inne
har 73 procent av aktierna, är ett ledande 
 anläggningsföretag i sverige inom vatten och 
avloppsrening samt produktion av  biogas ur 
organiskt avfall. läckeby Water group har 
under året fått flera stora order, bland annat 
i skandinavien, Kina och  tyskland. offen
siva satsningar har skett med nyanställningar 
inom biogas och produktverksamheterna.

löplabbet

KF innehar 81 procent av aktierna i löp
labbet som är den ledande butikskedjan i 
sverige för försäljning av kvalitetsprodukter 
för löpning. Utöver skor och kläder erbjuds 
även ortopedtekniska tjänster i ett antal buti
ker. Under året har löplabbet anpassat sin 
butiks och kostnadsstruktur till en hårdare 
konkurrenssituation, där etablerade ked
jor satsat på löpning. nya aktörer har till
kommit och utländska webbutiker påverkar 
priskonkurrensen. Under året har löplabbet 
genomfört en ny etablering, en ometablering 
samt stängt två butiker.

leos lekland

Under året förvärvade leos lekland den 
norska leklandskedjan metro lekeland. 
 antalet lekland i egen regi ökade från tre till 
tretton. totalt, inklusive franchise, ökade 
antalet från sex till fjorton lekland. KF inne
har 73 procent av aktierna i leos lekland.

kF sparkassa

KF sparkassa är koncernens inlåningsverk
samhet och erbjuder medlemmarna i konsu
mentkooperationen sparande till konkur
renskraftig ränta. inlåningen var något lägre 
än föregående år och uppgick till cirka 
3,5 miljarder kronor (3,8). 

Övriga bolag
vår gård saltsjöbaden

vår gård saltsjöbaden erbjuder konferens
lösningar för företag, myndigheter och orga
nisationer. Konferensanläggningen visade 
på en fortsatt ökad omsättning med cirka 
17 procent samt en god resultattillväxt.

tidningen vi

ny vd/chefredaktör tillträdde under året. 
efter översyn av företagets kostnader samt 
fokus på ökade intäkter har underskottet 
mer än halverats. tidningen vi och vi läser 
relanserades, medan vi biografi lades ned. 
enheten för kundtidningar fick flera nya upp
drag, varav riksteaterns nättidning nummer.
se är ett av dem.

kF gymnasiet

KF gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk 
utbildning med betoning på handel, ekonomi 
och ledarskap. sedan 2008 har skolan dess
utom en lärlingsutbildning i samarbete med 
Coop.

kF shared serviCes

KF shared services ab är ett internt service
bolag som tillhandahåller tjänster inom 
fem områden; ekonomi, it, Hr, löneadmi
nistration och internservice. Under 2011 
genomfördes outsourcing av den transak
tionsintensiva hanteringen inom ekonomi
verksamheten. beslut togs även om out
sourcing av löneadministration.

Intressebolag
kronans droghandel

KF äger 20 procent av Kronans droghandel 
apotek ab som är sveriges tredje största 
apotekskedja och driver idag 205 apotek. 
Under året öppnade bolaget 20 nya apotek 
och lanserade sitt första egna varumärke.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

genom den verksamhet som KFkoncernen 
bedriver följer naturligt en finansiell expone
ring avseende ränte, valuta och likviditets
risker. KF har genom sitt fastighetsbestånd 
även en väsentlig exponering mot den 
svenska fastighetsmarknaden. i fastighets
beståndet finns betydande övervärden. 
enligt ledningens och styrelsens bedömning 

inträffade under året ingen händelse inom 
eller utanför KFkoncernen som föranleder 
en revidering av den tidigare risk analysen.

Hållbar utveckling

KFkoncernens dotterbolag Coop logistik har 
verksamhet som omfattas av anmälnings 
 respektive tillståndsplikt enligt miljöbalken. 
anmälningsplikten avser mellanlagring och 
transport av farligt avfall och tillståndsplikten 
avser hantering och förvaring av brandfarliga 
varor. KFkoncernen bedriver också tillstånds
pliktig verksamhet vid ett svenskt dotterbolag, 
läckeby Water group. tillståndet avser syra
betning av  svetsade konstruktioner och påver
kar miljön främst genom utsläpp till vatten. För 
mer information om KFkoncernens arbete 
med miljö och hållbarhetsfrågor hänvisas till 
KFs hållbarhetsredovisning.

Medarbetare

KFkoncernen hade i medelantal 
8 366 anställda (8 823), varav 4 834 
 kvinnor (5 004) och 3 532 män (3 819). 
av koncernens anställda arbetar cirka 82 
procent inom dagligvarugruppen.

Förslag till disposition av fria medel

Fritt eget kapital i koncernen uppgick vid års
skiftet till 1 565 mkr. enligt moderförening
ens balansräkning står 1 100 686 483,68 kr 
till föreningsstämmans förfogande.

styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att dessa medel disponeras på 
 följande sätt:

ränta på insatskapital 104 425 928,40 kr
ränta på förlagsinsatser 56 894 652,30 kr
balanseras i ny räkning 939 365 902,98 kr 

1 100 686 483,68 kr
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ResultatRäkning föR kf-konceRnen

Not 2011 2010
mkr
nettoomsättning 1 37 284 36 659
Kostnad för sålda varor –30 695 –29 772

Bruttoresultat 6 589 6 888

Försäljningskostnader –7 225 –6 740
administrationskostnader –931 –1 041
Övriga rörelseintäkter 4 467 679
Övriga rörelsekostnader –15 0
andelar i intresseföretags resultat 5 –46 46
andelar i joint ventures resultat 6 50 71

Rörelseresultat 2, 3, 24, 26 –1 111 –97

Finansiella intäkter och kostnader 7 –36 123

Resultat efter finansiella poster –1 147 26

skatt 8 189 82
avgår minoritetens andel 8 4

Årets resultat 9 –950 112
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BalansRäkning föR kf-konceRnen

Not 2011–12–31 2010–12–31
mkr

TillgÅNgaR  
 

anläggningstillgÅngar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 321 320
patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 29 55
Hyresrätter och liknande rättigheter 8 6
goodwill 486 451
pågående immateriella anläggningstillgångar 68 73

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 0

immateriella anläggningstillgångar 10 914 905

Byggnader och mark 4 258 4 226
Förbättringsutgifter på annans fastighet 28 15
maskiner och andra tekniska anläggningar 50 80
inventarier, verktyg och installationer 2 259 2 504
pågående nyanläggningar 295 158
Övriga materiella anläggningstillgångar 8 5

Materiella anläggningstillgångar 11 6 898 6 988

andelar i intresseföretag 27 216 263
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 9
andelar i joint ventures 27 174 149
Fordringar hos joint ventures, räntebärande 240 151
andra långfristiga värdepappersinnehav 27 236 240
Uppskjutna skattefordringar 8 1 228 1 011
andra långfristiga fordringar, räntebärande 17 255 304
andra långfristiga fordringar, ej räntebärande 171 123

Finansiella anläggningstillgångar 12 2 529 2 250
Summa anläggningstillgångar 10 341 10 143

omsättningstillgÅngar
råvaror och förnödenheter 8 8
varor under tillverkning 41 90
Färdiga varor och handelsvaror 2 714 2 784
Förskott till leverantörer 11 15

Varulager 2 774 2 896

Kundfordringar 1 355 1 499
Fordringar hos intresseföretag, ej räntebärande 1 1
Fordringar hos joint ventures, räntebärande 26 144
Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 5 8
Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 314 460
Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 544 759
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 835 881

Kortfristiga fordringar 13 3 080 3 753
Kortfristiga placeringar 14 4 102 4 197
Kassa och bank 358 591
Summa omsättningstillgångar 10 314 11 437

SuMMa TillgÅNgaR 22 20 655 21 580
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Not 2011–12–31 2010–12–31
mkr

EgET KapiTal, aVSäTTNiNgaR och SKuldER

eget Kapital
insatskapital 2 088 2 021
Förlagsinsatser 984 984
Bundna reserver 1 037 1 068

Bundet eget kapital 4 109 4 073

Fria reserver 2 514 2 503
Årets resultat –950 112

Fritt eget kapital 1 565 2 615
Totalt eget kapital 15 5 674 6 688

Minoritetsintresse 31 36
garantikapital 16 20 20

avsättningar för pensioner och liknande  
förpliktelser, räntebärande 17 21 19
avsättningar för uppskjutna skatteskulder 1 0
Övriga avsättningar, ej räntebärande 519 248

avsättningar 18 540 267

långfristiga skulder, räntebärande 370 2 163
långfristiga skulder, ej räntebärande 0 1

långfristiga skulder 20 370 2 164

skulder till kreditinstitut 2 789 260
Förskott från kunder 140 150
leverantörsskulder 3 485 3 552
skulder till joint ventures, räntebärande 0 50
skulder till joint ventures, ej räntebärande 10 6
skatteskulder 11 12
Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 5 183 5 891
Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 750 692
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 652 1 793

Kortfristiga skulder 21 14 020 12 405

SuMMa EgET KapiTal, aVSäTTNiNgaR och SKuldER 22 20 655 21 580

poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter 19 2 965 2 526
ansvarsförbindelser 23 881 931
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föRänDRingaR i eget kaPital  
föR kf-konceRnen

insatskapital Förlagsinsatser Bundna reserver Fritt eget kapital Summa
mkr

utgående balans 2009–12–31 1 955 955 1 031 2 697 6 638

Kursdifferens 1) –21 –21
ränta på insatskapital och förlagsinsatser –97 –97
Fondering insatskapital 65 –65 0
Ökning av förlagsinsatser 29 29
Uppskjuten skatt på ränta 31 31
tillskott till minoritetsintresse –4 –4
Årets resultat 112 112
Förskjutning mellan fria och bundna reserver 37 –37 0

utgående balans 2010–12–31 2 021 984 1 068 2 616 6 688

Kursdifferens 2 2
ränta på insatskapital och förlagsinsatser –94 –94
Fondering insatskapital 67 –67 0
Uppskjuten skatt på ränta 30 30
tillskott till minoritetsintresse –2 –2
Årets resultat –950 –950
Förskjutning mellan fria och bundna reserver –31 31 0

utgående balans 2011–12–31 2 088 984 1 037 1 565 5 674

1) ingående ackumulerad kursdifferens per 1 januari 2010 som redovisats direkt mot eget kapital, uppgick till 41 mkr.
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kassaflöDesanalYs föR kf-konceRnen

Not 2011 2010
mkr

den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster 25 –1 147 26
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 1 355 152

208 179
Betald skatt –6 –8

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 202 171

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/minskning(+) av varulager 115 217
Ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar 455 –364
Ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder –134 532

Kassaflöde från den löpande verksamheten 638 556

investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 25 –423 –59
Försäljning av dotterföretag 25 130 336
Förvärv av rörelsegren 25 –1
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –130 –188
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –581 –1 229
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 80 157
investeringar i finansiella tillgångar –561 –6

avyttring/minskning av finansiella tillgångar  100

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 486 –889

Finansieringsverksamheten
Ökning av förlagsinsatser 29
Förändring inlåning sparkassan/medmera Bank –164 –58
Övrig förändring av lån 120 174
Utdelning till minoritet –1
ränta på insatskapital och förlagsinsatser –94 –97

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –138 47

ÅRETS KaSSaFlödE –986 –287

likvida medel vid årets början 3 792 4 082
Kursdifferens i likvida medel 0 –3

likvida medel vid årets slut 25 2 806 3 792
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ResultatRäkning föR  
kf ekonoMisk föRening

Not 2011 2010
mkr
nettoomsättning 1 0 0
Kostnad för sålda varor 0 0

Bruttoresultat  0 0

administrationskostnader –497 –278
Övriga rörelseintäkter 4 189 90

Rörelseresultat 2, 3, 24, 26 –308 –188

Finansiella intäkter och kostnader 7 –112 –119

Resultat efter finansiella poster –420 –306

skatt 8 75 60

Årets resultat –345 –246
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BalansRäkning föR  
kf ekonoMisk föRening

Not 2011–12–31 2010–12–31
mkr

TillgÅNgaR  
 

anläggningstillgÅngar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 34 31
patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5 1

pågående immateriella anläggningstillgångar 2 0

immateriella anläggningstillgångar 10 41 32

inventarier, verktyg och installationer 3 1

Övriga materiella anläggningstillgångar 2 2

Materiella anläggningstillgångar 11 5 3

andelar i koncernföretag 27 5 954 5 996
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 1 400 1 400
andelar i intresseföretag 27 75 75
Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 9
andra långfristiga värdepappersinnehav 27 18 18
Uppskjutna skattefordringar 8 336 336

Finansiella anläggningstillgångar 12 7 792 7 834
Summa anläggningstillgångar 7 838 7 869

omsättningstillgÅngar
Förskott till leverantörer 4 4

Varulager 4 4

Kundfordringar 1 2
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 5 050 5 182
Fordringar hos koncernföretag, ej räntebärande 95 85
Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 16 4
Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 15 7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 16

Kortfristiga fordringar 13 5 196 5 296
Kassa och bank 2 220
Summa omsättningstillgångar 5 202 5 520

SuMMa TillgÅNgaR 22 13 040 13 389
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Not 2011–12–31 2010–12–31
mkr

EgET KapiTal, aVSäTTNiNgaR och SKuldER

eget Kapital
insatskapital 2 088 2 021
Förlagsinsatser 984 984
reservfond 986 986

Bundet eget kapital 4 058 3 991

Balanserad vinst 1 447 1 531

Årets resultat –345 –246

Fritt eget kapital 1 102 1 285
Totalt eget kapital 15 5 160 5 275

garantikapital 16 20 20

Övriga avsättningar, ej räntebärande 17 18

avsättningar 18 17 18

långfristiga skulder, räntebärande 231 2 053

långfristiga skulder 20 231 2 053

skulder till kreditinstitut 1 821 0
leverantörsskulder 68 29
skulder till koncernföretag, räntebärande 1 736 1 277
skulder till koncernföretag, ej räntebärande 14 84
Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 3 883 4 535
Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 23 52
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 67 46

Kortfristiga skulder 21 7 612 6 023

SuMMa EgET KapiTal, aVSäTTNiNgaR och SKuldER 22 13 040 13 389

poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter 19 1 112 1 112
ansvarsförbindelser 23 59 131

BalansRäkning föR  
kf ekonoMisk föRening, foRts.
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föRänDRing i eget kaPital föR  
kf ekonoMisk föRening

insatskapital Förlagsinsatser Reservfond
Balanserad 

vinst Årets resultat Summa
mkr

utgående balans 2009–12–31 1 955 955 986 1 796 –210 5 482

ränta på insatskapital och förlagsinsatser –97 –97
Fondering insatskapital 65 –65 0
Övrig disposition av föregående års resultat –210 210 0
Ökning av förlagsinsatser 29 29
Koncernbidrag 104 104
skatteeffekt på koncernbidrag –27 –27
Uppskjuten skatt på ränta 31 31
Årets resultat –246 –246

utgående balans 2010–12–31 2 021 984 986 1 531 –246 5 275

ränta på insatskapital och förlagsinsatser –94 –94
Fondering insatskapital 67 –67 0
Övrig disposition av föregående års resultat –246 246 0
Koncernbidrag 399 399
skatteeffekt på koncernbidrag –105 –105
Uppskjuten skatt på ränta 30 30
Årets resultat –345 –345

utgående balans 2011–12–31 2 088 984 986 1 447 –345 5 160
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kassaflöDesanalYs  
föR kf ekonoMisk föRening

Not 2011 2010
mkr

den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster 25 –420 –306
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 138 113

–282 –193
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –282 –193

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar –21 –45
Ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder –38 –126

Kassaflöde från den löpande verksamheten –341 –363

investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag 25 304
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –22 –3
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –4 –1

investeringar i finansiella tillgångar –36

avyttring/minskning av finansiella tillgångar 264

Kassaflöde från investeringsverksamheten 238 265

Finansieringsverksamheten
Ökning av förlagsinsatser 0 29
Förändring inlåning sparkassan/medmera –164 –58
Övrig förändring av lån 41 –30
ränta på insatskapital och förlagsinsatser –94 –97

erhållna koncernbidrag 491 –

lämnade koncernbidrag –389 –10

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –114 –166

ÅRETS KaSSaFlödE –217 –264

likvida medel vid årets början 219 483
likvida medel vid årets slut 25 2 219
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RedovisningspRincipeR

Årsredovisningen för KF ekonomisk före ning 
och KF-koncernen är upprättade enligt Års-
redovisningslagen med tillämpning av redo-
visningsrådets rekommendationer rr1–
rr29 inklusive tillhörande Akut grupps -
uttalanden.

Koncernredovisning

Koncernens bokslut omfattar moderföretaget 
och samtliga dotterföretag som ägs till mer än 
50 procent i röstvärde eller där bestämmande 
inflytande på annat sätt föreligger.

Koncernredovisningen upprättas enligt 
 förvärvsmetoden, vilket innebär att det egna 
kapitalet – inklusive beräknad andel eget 
kapital i obeskattade reserver – som vid 
 förvärvstillfället fanns i dotterföretaget, elimi-
neras i sin helhet. det egna kapitalet i förvär-
vade företag bestäms utifrån en marknads-
värdering av tillgångar och skulder vid 
förvärvstidpunkten. i de fall marknadsvärde-
ringen av tillgångar och skulder ger andra vär-
den än det förvärvade företagets bokförda 
värden, utgör dessa marknadsvärden koncer-
nens anskaffningsvärde. i de fall anskaff-
ningsvärdet för andelarna i dotter företaget 
överstiger det vid förvärvstillfället beräknade 
värdet av nettotillgångarna redovisas mellan-
skillnaden som goodwill i balansräkningen. 
Understiger anskaffningsvärdet värdet av 
 nettotillgångarna redovisas mellanskillnaden 
som negativ goodwill.

endast det resultat som uppkommit efter 
förvärvstidpunkten ingår i koncernens egna 
kapital.

i koncernens resultaträkning ingår under 
året förvärvade företag med värden avseende 
tiden efter förvärvet. För under året avyttrade 
företag medtas dess resultat under innehavs-
tiden.

Koncerninterna transaktioner avseende 
intäkter, kostnader, fordringar och skulder 
samt orealiserade resultat elimineras.

Intresseföretag och joint venture

Företag där KF har betydande inflytande 
klassificeras som intresseföretag. vid före-
komst av avtalsreglerat samarbete som inne-
bär att samägarna har ett gemensamt 
bestämmande inflytande sker klassificering 
som joint venture. i koncernredovisningen 
redovisas intresseföretag och joint ventures 
enligt kapitalandelsmetoden. i koncernens 
resultaträkning utgörs resultatandelar i 

intresseföretag och joint ventures av koncer-
nens andel av redovisade resultat före skatt 
justerat för minoritetsintresse, i förekom-
mande fall påverkat av avskrivning på över- 
och undervärde. Andelar i företagens skatt 
redovisas i koncernens skattekostnad.

Omräkning av utländska dotter-  
och intresseföretag

Utländska dotter- och intresseföretags 
balans- och resultaträkningar räknas om 
enligt dagskursmetoden. enligt denna 
metod ska samtliga poster i balansräk-
ningen räknas om till balansdagskurs, 
medan samtliga poster i resultaträkningen 
räknas om till genomsnittskurs för perioden. 
Härvid uppkomna kursdifferenser redovisas 
inte över resultaträkningen utan har direkt 
påverkat koncernens bundna respektive  
fria reserver. vid avyttring av dotterföretag  
förs de kursdifferenser som tidigare redo-
visats direkt mot eget kapital över resultat-
räkningen.

Klassificeringar

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder 
och avsättningar består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balans-
dagen. omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader räknat från balansdagen.

Allmänna principer för värdering

Tillgångar, skulder, avsättningar och derivat 
redovisas till anskaffningsvärdet om inte 
annat framgår enligt nedan.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

i bokslutet värderas fordringar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs eller 
kurs enligt terminssäkring. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och 
rörelse skulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. motsvarande netto på finansiella 
fordringar och skulder redovisas bland 
övriga finansiella poster.

Derivat

Koncernens valutaflöden är främst en effekt 
av varuinköp i utländska valutor. För att 
valutasäkra dessa flöden används termins-
kontrakt, valutaswappar och optioner. För 

att förändra räntestrukturen i den underlig-
gande finansiella nettoskulden används 
 räntederivat, FrA-kontrakt och futures.

orealiserade värdeförändringar på derivat-
instrument som används för valutasäkring 
av kommersiella flöden respektive säkring 
av ränterisk omvärderas inte på balans-
dagen utan redovisas till sitt anskaffnings-
värde. ränteintäkter och räntekostnader 
som resulterar från dessa derivat redo visas 
löpande under räntenettot.

Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar värderas till anskaffningskostnad 
med avdrag för avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar 
enligt plan baseras på tillgångarnas anskaff-
ningsvärden och beräknade ekonom iska 
livslängd. om det finns indikationer på 
 värdenedgång görs en bedömning av åter-
vinningsvärdet. om återvinningsvärdet 
understiger det bokförda värdet görs ned-
skrivning till detta belopp.

För materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar tillämpas följande avskriv-
ningsprocent:

Byggnader och  
markanläggningar 1–5%
Fastighetsinventarier 10%
maskiner och inventarier 10–33%
patent och övriga  
immateriella rättigheter 5–33%
goodwill 10–20%

Förbättringsutgifter på annans fastighet 
skrivs av med hänsyn till den period som 
hyresförhållandet kan antas kvarvara, dock 
maximalt 20 år.

vid förvärv av strategisk karaktär, till 
 exempel för att få tillgång till nya marknader, 
tillämpas för goodwill en avskrivningstid på 
upp till 10 år.

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar som är anläggningstill-
gångar värderas individuellt. om det finns 
indikationer på värdenedgång görs en 
bedömning av återvinningsvärdet. om 
 återvinningsvärdet understiger det bokförda 
värdet görs nedskrivning till detta belopp.
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Varulager

varulager värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och nettoförsäljningsvärde. 
 inkuransrisker har därvid beaktats.

Kundfordringar

Kundfordringar tas upp till det belopp som efter 
en försiktig bedömning beräknas bli betalt.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga räntebärande placeringar och 
omsättningsaktier inklusive fondandelar vär-
deras kollektivt enligt den så kallade portfölj-
metoden till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och verkligt värde.

Avsättningar

Legala och informella förpliktelser till följd av 
inträffade händelser och som på balansdagen 
är sannolika till sin förekomst, men ovissa till 
belopp eller tidpunkt, har redovisats som 
avsättningar. Avsättning redovisas med det 
belopp som motsvarar den bästa bedöm-
ningen av den utbetalning som krävs för att 
reglera åtagandet. när utflödet av resurser 
bedöms ske långt fram i tiden diskonteras 
det förväntade framtida kassaflödet och 
avsättningen redovisas till nuvärde. diskon-
teringsräntan motsvarar marknadsräntan 
före skatt samt beaktar de risker som är för-
knippade med skulden. den successiva 
ökningen av det avsatta beloppet som 
nu värdeberäkningen medför redovisas som 
räntekostnad i resultaträkningen. Avsättning-
arna omprövas vid varje bokslutstillfälle.

en avsättning för omstrukturering redo-
visas när koncernen har fastställt en utförlig 
och formell omstruktureringsplan och 
omstruktureringen antingen har påbörjats 
eller blivit offentligt tillkännagiven. ingen 
avsättning görs för framtida rörelsekostnader. 
en avsättning för framtida förlustkontrakt 
redovisas när de förväntade fördelarna som 
koncernen väntas erhålla från kontraktet är 
lägre än de oundvikliga kostnaderna för att 
uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.

Pensioner

pensionsskulder beräknas i enlighet med 
redovisningsrådets rekommendation rr 29 
ersättningar till anställda. i enlighet härmed 
upprättas aktuariella beräkningar för för-
månsbestämda planer enligt den så kallade 

projected unit credit method, vilket innebär 
att pensionskostnaden fördelas under den 
anställdes yrkesverksamma liv. nuvärdet av 
förpliktelser avseende oantastbara förmåner 
för nuvarande och tidigare anställda beräk-
nas årligen baserat på aktuariella antagan-
den som fastställs i anslutning till boksluts-
tidpunkten. i koncernens balansräkning 
redovisas, för fonderade planer, pensions-
åtagandet netto efter avdrag för planens för-
valtningstillgångar värderade till marknads-
värde. Fonderade planer med nettotillgångar, 
det vill säga med tillgångar överstigande 
 åtagandena, redovisas som finansiell 
 anläggningstillgång, i annat fall som avsätt-
ning. Aktuariella vinster och förluster fördelas 
över de anställdas genomsnittliga återstå-
ende beräknade anställningstid i den mån 
de för respektive plan ligger utanför den 
 10-procentiga så kallade korridoren.

Intäkter

intäkter redovisas när inkomsten kan beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt och när väsentliga 
risker och förmåner förknippade med varan/
tjänsten överförts till motparten. intäkterna 
redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas med avdrag 
för lämnade rabatter.

Skatt

Koncernens skatt utgörs av summan av 
 aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt utgörs av skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år samt justeringar 
av tidigare års aktuella skatt. Uppskjuten 
skatt beräknas med utgångspunkt i tempo-
rära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder 
enligt balansräkningsansatsen. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i den utsträckning 
det är sannolikt att de kan utnyttjas inom en 
överskådlig framtid. skatt redovisas i resultat-
räkningen, utom i de fall den underliggande 
transaktionen redovisas i eget kapital.

Leasing

Leasingavtal vari de ekonomiska riskerna 
och förmånerna som är förknippade med 
ägandet i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren definieras som finansiellt 
 leasingavtal. om så ej är fallet är det fråga 
om operationell leasing. Tillgångar som för-

hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas 
som anläggningstillgångar i koncernens 
balansräkning till verkligt värde vid leasing-
periodens början eller till nuvärdet av 
minimi leaseavgifterna om detta är lägre. 
Förpliktelserna att betala framtida leasing-
avgifter redovisas som långa respektive kort-
fristiga skulder. de leasade tillgångarna 
skrivs av över tillgångarnas ekonomiska livs-
längd, medan leasingbetalningarna fördelas 
mellan ränta och amortering av skulderna. 
räntekostnaderna redovisas i resultaträk-
ningen. Leasingavgifter som erläggs under 
operationella leasingavtal kostnadsförs 
 linjärt över leasingperioden.

Räntebärande respektive  
icke räntebärande

Tillgångar och skulder uppdelas i ränte-
bärande respektive icke räntebärande. 
ränta likställes ej med utdelning och av 
denna anledning redovisas "anläggnings-
aktier" som icke räntebärande. omsättnings-
aktier redovisas som räntebärande eftersom 
avsikten med innehavet är kortsiktigt och 
placeringen är gjord för att få en förräntning 
som kan likställas med ränta. skuld och for-
dran för lämnat koncernbidrag och utdelning 
redovisas som räntebärande.

Kontokurantfordringar respektive skulder

KF-koncernen och konsumentföreningarna 
har ett gemensamt avräknings system – 
 kontokurantsystemet. systemet används för 
avräkning av varuleveranser och övrig faktu-
rering.

Kassaflödesanalys

vid redovisning av kassaflöde från den 
löpande verksamheten har den indirekta 
metoden tillämpats. Likvida medel beräknas 
som summan av kassa och bank samt kort-
fristiga placeringar. Kortfristiga placeringar 
klassificeras som likvida medel med 
utgångspunkten att de har en obetydlig risk 
för värdefluktuationer och att de lätt kan 
omvandlas till kassamedel.

Fastställande av resultat-  
och balansräkning

resultat- och balansräkningen kommer att 
fastställas på KFs ordinarie föreningsstämma.
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not 1 Nettoomsättning

Koncernen

mkr 2011 2010

dagligvarugruppen 33 247 32 536

mediegruppen 1 900 1 890

Fastighetsgruppen 625 553

investgruppen 1 755 1 954

Övriga bolag 267 309

elimineringar –510 –583

Summa nettoomsättning KF-koncernen 37 284 36 659

not 4 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

reavinst vid avyttring av fastigheter 113 227 – –

provisionsintäkter spel, biljetter m.m. 102 115 – –

Övrigt 252 337 189 90

Summa övriga rörelseintäkter 467 679 189 90

Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010
Årets leasingkostnad 1 495 1 623 62 29
varav minimilease-
avgifter 1 363 1 562 62 29

varav variabla avgifter 132 62 0 0

Förfall till betalning avseende operationella leasingavtal:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

inom ett år 1 435 1 620 35 42
mellan ett år och 
fem år 4 459 5 400 57 110

Längre än fem år 1 789 2 579 0 0

Summa 7 683 9 599 92 152

not 2 Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår med följande värden:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Kostnad för sålda varor –284 –149 0 0

Försäljningskostnader –673 –555 0 0

Administrationskostnader –76 –91 –16 –9

Övriga rörelsekostnader –17 –5 0 0

Summa –1 050 –801 –16 –9

not 3 Operationell leasing

den operationella leasingen hänförs framförallt till hyra av butiks- och 
lagerlokaler. inom koncernen finns ett stort antal hyreskontrakt för butiker 
och övriga lokaler som till sin karaktär skiljer sig åt vad gäller till exempel 
avtalstider och indexuppräkningar. de flesta avtalen kan vid leasingperio-
dens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknads-
mässig avgift. i vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en 
omsättningsbaserad del.
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not 7 Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Resultat från andelar i koncernföretag:

Utdelningar 1 0

realisationsresultat 10 5

nedskrivningar –133 –103

Summa –122 –97

Resultat från övriga finansiella  
anläggningstillgångar:

Utdelningar 37 16 1 2

räntor 19 21 0 0

realisationsresultat 4 3 0 0

nedskrivningar 0 –17 0 0
Återföring av nedskrivningar avseende  
finansiella annläggningstillgångar 0 2 0 0

Summa 60 24 1 2

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter:

Utdelningar 13 7 0 0

räntor 197 208 293 153

valutakursvinster 13 0
rearesultat vid försäljning av finansiella  
omsättningstillgångar 15 39 0 0

nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar –51 0 0 0
Återföring av nedskrivningar avseende  
finansiella omsättningstillgångar 0 52 0 0

Summa 187 305 293 153

Räntekostnader och liknande resultatposter:

Koncernföretag –78 –23

Övriga företag –283 –206 –206 –152

Summa –283 –206 –284 –177

Summa finansiella intäkter och kostnader –36 123 –112 –119

varav resultat från koncernföretag ingår  
med följande:

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 271 151

Summa 271 151

not 5 Andelar i intresseföretags resultat

Koncernen  Resultat före skatt

mkr 2011 2010

Barnens Bokklubb AB 1 –1

månadens Bok HB 2 3

coop norden Trading As 1) –44 –3

stenungs Torg Fastighets AB 4 3

Kronans droghandel Apotek AB –11 41

Övriga intresseföretag 2 2

Summa andelar i intresseföretags resultat –46 46
 
1) varav reaförlust med –46 mkr (0).

not 6 Andelar i joint ventures resultat

Koncernen  Resultat före skatt
mkr 2011 2010

Kvarnholmen Utveckling AB 62 71

valbo volymhandel AB –5 0

Ljusta projektutveckling KB –3 0

Handelsbodarna i sverige Fastighets AB –2 0

Övriga joint ventures –2 0

Summa andelar i joint ventures resultat 50 71
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not 8 Skatt

skatt på årets resultat:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Aktuell skatt –7 6 0 0

Uppskjuten skatt 196 76 75 60

Summa 189 82 75 60

Uppskjuten skatt på utdelning från moderföretaget tas direkt mot eget kapital.

samband mellan periodens skatt och redovisat resultat före skatt:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

redovisat resultat före skatt –1 147 26 –420 –306

skatt enligt aktuell skattesats, 26,3% ¹) 302 –7 110 80

skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:

Av-/nedskrivning på koncernmässig goodwill –14 –13 – –

nedskrivning av aktier och fastigheter –23 –12 –35 –27

Avsättning/reservering, ej avdragsgill –9 –9 0 0

Övriga ej avdragsgilla kostnader –30 –31 –4 –4

skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter:
Upplösning av avsättning/reservering,  
ej avdragsgill 6 37 2 0

Utdelning på aktier och andelar 15 7 0 0

Övriga ej skattepliktiga intäkter 45 45 11 22

Försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt:

skatteeffekt försäljning av aktier 17 58 3 1

skatteeffekt försäljning av fastighet och bostadsrätt 3 4 0 0

Utnyttjade underskottsavdrag:
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade  
underskottsavdrag 10 25 0 0

Underskott för vilka underskottsavdrag  
omvärderats/ej redovisats –122 –1 0 0

Justering av aktuell skatt för tidigare perioder –6 –16 0 –13

Justering av uppskjuten skatt för tidigare perioder 3 –2 –12 0
Justering för skatt i intresseföretag  
och joint ventures –2 7 0 0

Övrigt, netto –6 –11 0 0

Summa redovisad skatt 189 82 75 60

¹) Aktuell skattesats har beräknats med utgångspunkt från gällande skattesats för moderföretaget.
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not 9 Transaktioner med närstående

KF-koncernen har närståenderelationer med dotterföretag, intresseföretag, 
joint ventures samt med styrelseledamöter och koncernledning. innehav 
av dotterföretag, intresseföretag och joint ventures framgår enligt not om 
Aktier och andelar. KF-koncernen har gjort vissa åtaganden till förmån 
för intresseföretag/joint ventures. Ytterligare information härom framgår 
av not om ansvarsförbindelser.

som ekonomisk förening har KF till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilka medlem-
marna deltar. i enlighet härmed har inköp eller försäljning av varor och 
tjänster under räkenskapsåret skett mellan KF-koncernen och medlem-
mar i moderföretaget. på samma sätt medverkar medlemmarna i finan-
sieringen av föreningen, till exempel via tecknade förlagsinsatser och 
 inlåning via koncernens internbankverksamhet. dessa transaktioner 
har skett i enlighet med föreningens ändamål. Utöver varuförsörjning, 
 konceptutveckling och marknadsföring erbjuder KF föreningarna till 
 exempel specialistkompetens inom fastighetsrelaterade tjänster, 
 redovisningstjänster, rådgivning i finansieringsfrågor, administration 

och  marknadsföring avseende  medmera-kortet samt kortinlösen avse-
ende bankkort och betal- och  kreditkort. 

några transaktioner med styrelseledamöter och koncernledning utöver 
lön och andra ersättningar har inte förekommit.

Försäljning av varor och tjänster till intresseföretag och joint ventures:

Koncern Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

intresseföretag 32 20 1 1

Joint ventures 7 7 – –

inköp av varor och tjänster från intresseföretag och joint ventures: 

Koncern Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

intresseföretag 4 54 – –

not 8 Skatt forts.

Avdragsgill temporär skillnad/underskottsavdrag som ej föranlett redovisning av uppskjuten skattefordran:

Koncernen Moderföretaget
mkr 2011 2010 2011 2010
Underskottsavdrag 492 118 – –

Summa 492 118 – –

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar klassificerat per balansräkningskategori:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Uppskjuten skatteskuld ¹)

Övriga anläggningstillgångar (inkl ev.  
obeskattade reserver) 175 173

Avsättningar och långfristiga skulder 2 0

Summa 177 173 0 0

Uppskjuten skattefordran

Finansiella anläggningstillgångar 55 10

Övriga anläggningstillgångar 31 54

Avsättningar och långfristiga skulder 6 18

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 5 1

skattemässiga underskottsavdrag 1 308 1 102 336 336

Summa 1 405 1 185 336 336

Uppskjuten skattefordran, netto 1 228 1 012 336 336

¹) i balansräkningen har uppskjuten skatteskuld kvittats mot uppskjuten skattefordran.

 en nedskrivningsprövning är utförd avseende redovisad uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskottsavdrag. denna prövning tar hänsyn till nu förväntad marknads-
utveckling och hur denna påverkar coop Butiker & stormarknader AB samt det förväntade utfallet av långtgående effektiviseringsåtgärder som har bäring på såväl omsättning, 
bruttomarginal samt operativ kostnadsmassa. nedskrivningsprövningen sträcker sig över nu bedömningsbar period och har inte föranlett någon nedskrivning.
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not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

Balanserade 
utgifter för 

utvecklings- 
arbeten

Patent,  
licenser, 

varumärken 
samt liknande 

rättigheter

Hyresrätter 
och liknande 

rättigheter Goodwill

Pågående  
immateriella 
anläggnings- 

tillgångar

Övriga  
immateriella 
anläggnings- 

tillgångar

Summa  
immateriella 
anläggnings- 

tillgångar

mkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:

vid årets början 603 249 27 852 92 1 1 821

nyanskaffningar 136 39 0 96 –5 0 266

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar –43 –166 –1 –4 0 0 –213

omklassificeringar/förvärvade företag 0 0 8 16 –18 2 8

Summa anskaffningsvärde 696 122 35 960 68 2 1 882

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

vid årets början –283 –181 –21 –366 0 0 –850

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 0 117 0 0 0 0 118

omklassificeringar/förvärvade företag 0 0 –2 0 0 0 –2

Årets avskrivning enligt plan –92 –29 –3 –73 0 0 –198

Summa avskrivningar enligt plan –375 –94 –26 –439 0 0 –932

Ackumulerade nedskrivningar:

vid årets början 0 –12 0 –35 –19 –1 –67

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 0 13 0 4 0 0 17

omklassificeringar/förvärvade företag –1 0 0 0 19 0 19

Årets nedskrivningar ¹) 0 –1 0 –4 0 0 –5

Summa nedskrivningar 0 0 0 –35 0 –1 –36

Redovisat värde vid årets slut 321 29 8 486 68 2 914

Redovisat värde vid årets början 320 55 6 451 73 0 905

¹) Årets nedskrivningar om –5 mkr redovisas på raden kostnad sålda varor. Föregående år redovisades –2 mkr på raden kostnad sålda varor.

Moderföretaget

Balanserade  
utgifter för 

utvecklings-
arbeten

Patent, licenser,  
varumärken 

samt liknande  
rättigheter

Pågående 
immateriella 
anläggnings- 
tillgångar

Summa  
immateriella 
anläggnings- 

tillgångar

mkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:

vid årets början 46 3 0 49

nyanskaffningar 13 7 2 22

Summa anskaffningsvärde 59 10 2 71

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

vid årets början –15 –2 0 –17

Årets avskrivning enligt plan –10 –3 0 –13

Summa avskrivningar enligt plan –25 –5 0 –30

Redovisat värde vid årets slut 34 5 2 41

Redovisat värde vid årets början 31 1 0 32
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not 11 Materiella anläggningstillgångar 1)

Koncernen Byggnader

Mark  
och mark-

anläggningar

Förbättrings-
utgifter på 

annans
fastighet

Maskiner 
och

andra  
tekniska

anläggnings- 
tillgångar

Inventarier,
verktyg och

installa-
tioner

Pågående
nyanlägg-

ningar

Övriga
materiella

anläggnings- 
tillgångar

Summa
materiella

anläggnings- 
tillgångar

mkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:
vid årets början 3 895 793 16 119 6 011 162 10 11 006

nyanskaffningar, aktiverade utgifter 5 5 15 26 352 222 1 626
Avyttringar, utrangeringar –77 –64 0 –25 –88 –4 0 –258
omklassificeringar/förvärvade företag 256 78 0 –22 76 –85 3 305

Summa anskaffningsvärde 4 079 812 31 98 6 352 295 14 11 679

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

vid årets början –346 –68 –1 –38 –3 487 0 –6 –3 946

Avyttringar och utrangeringar 4 5 0 3 77 0 0 89

omklassificeringar/förvärvade företag –40 –1 0 0 20 0 0 –21

Årets avskrivning enligt plan –41 –18 –2 –12 –582 0 0 –655

Kursdifferenser 0 0 0 0 0 0 –1 –1

Summa avskrivningar enligt plan –424 –82 –2 –48 –3 971 0 –7 –4 534

Ackumulerade nedskrivningar:

vid årets början –44 –4 0 0 –20 –5 0 –72
Avyttringar och utrangeringar 2 0 0 0 2 0 0 4

omklassificeringar/förvärvade företag 8 3 0 0 0 5 0 15

Årets nedskrivningar –91 0 0 0 –103 0 0 –194

Summa nedskrivningar –125 –1 0 0 –121 0 0 –247

Redovisat värde vid årets slut 3 529 729 28 50 2 259 295 8 6 898

Redovisat värde vid årets början 3 505 721 15 80 2 504 158 5 6 988

1) inkluderar anläggningstillgångar klassificerade som förvaltningsfastigheter.

Moderföretaget

Inven-
tarier, 

verktyg 
och instal-

lationer

Övriga 
materiella 

anlägg-
nings-

tillgångar

Summa 
materiella 

anlägg-
nings-

tillgångar

mkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:

vid årets början 14 2 16

nyanskaffningar, aktiverade utgifter 5 0 5

Avyttringar, utrangeringar –4 0 –4

Summa anskaffningsvärde 15 2 17

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan:

vid årets början –13 0 –13

Avyttringar och utrangeringar 3 0 3

Årets avskrivning enligt plan –2 0 –2

Summa avskrivningar enligt plan –12 0 –12

Redovisat värde vid årets slut 3 2 5

Redovisat värde vid årets början 1 2 3

 
en nedskrivningsprövning har utförts inom Coop Butiker & stormarkna-
der AB baserat på beräknade nyttjandevärden för vissa säljenheter. Pröv-
ningen har föranlett en nedskrivning med 102 mkr avseende materiella 
anläggningstillgångar relaterade till berörda butiker (redovisas på raden 
försäljningskostnader). vidare är 91 mkr av total nedskrivning hänförbar 
till gjord nedskrivning inom KF Fastigheter AB respektive inom Coop 
 sverige Fastigheter AB (redovisas på raden kostnad för sålda varor).
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not 11 Materiella anläggningstillgångar forts.

Förvaltningsfastigheter – verkligt värde och dess förändring:

Koncernen

mkr 2011 2010

vid årets början 2 422 2 053

omklassificering till rörelsefastigheter –209 152

nyanskaffningar 170 38

investeringar i fastigheterna –8 395

Avyttringar –89 –258

vid årets slut 2 210 2 422

Värdeförändring –76 42

verkligt värde har i huvudsak fastställts genom interna värderingar som 
baseras på kassaflödeskalkyler, med individuellt bedömt avkastningskrav 
för respektive fastighet. 

Avkastningskravet har stämts av mot under året gjorda externa värde-
ringar för likartade fastigheter inom KF Fastigheters övriga bestånd. 
 Kalkylperioden uppgår i normalfallet till 10 år. 

Cirka 75 procent av förvaltningsfastigheterna har värderats genom 
 kassaflödeskalkyler. resterande 25 procent av beståndet, avser mark, 
byggrätter och projektfastigheter. värdet av mark och byggrätter har 
bestämts med ledning av bedömt marknadsvärde per kvadratmeter BtA 
och omfattar endast fastställda byggrätter. Projektfastigheter värderas 
 utifrån genomfört projekt med avdrag för kvarstående investering och 
med ett avdrag för kvarstående investering och med ett riskpåslag, där 
storleken beror på i vilken fas projektet befinner sig. 

Antagen direktavkastning för beräkning av restvärde:

Kategori 2011 2010
Köpcentrum 5,75%–6,5% 6,0%–6,75%
volymhandel 6,25%–6,75% 6,5%–7,35%

Antagen kalkylränta för diskontering av kassaflöde:
Kategori 2011 2010
Köpcentrum 7,75%–8,5% 8,0%–8,75%
volymhandel 8,25%–8,75% 8,5%–9,35%

Förvaltningsfastigheters påverkan på periodens resultat
Koncernens hyresintäkter avseende förvaltningsfastigheterna uppgår  
till 153,4 mkr (103,5). driftnettot är 72,2 mkr (27,7). 

direkta kostnader för outhyrda ytor i koncernen uppgår till 5,2 mkr (12,2).

not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen

Andelar i
intresse-

företag

Fordringar 
hos

intresse-
företag

Andelar i
joint  

ventures

Fordringar 
hos joint  
ventures 

Andra  
långfristiga 

värde-
pappers- 
innehav

Upp-
skjutna
skatte-

fordringar

Andra 
långfristiga 
fordringar

Summa
finansiella

anlägg-
nings-

tillgångar

mkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:

vid årets början 265 9 149 151 402 1 011 435 2 424

tillkommande tillgångar/fordringar 19 0 76 56 23 276 45 494

Avgående tillgångar/reglerade fordringar –66 0 –50 0 –25 –59 –49 –249

omklassificeringar/förvärvade företag –2 0 0 34 0 –1 0 31

Kursdifferenser 0 0 0 0 0 0 1 1

Summa anskaffningsvärde 216 9 174 240 400 1 228 432 2 701

Ackumulerade uppskrivningar:

vid årets början –2 0 0 0 0 0 0 –2

omklassificeringar/förvärvade företag 2 0 0 0 0 1 0 3

Summa uppskrivningar 0 0 0 0 0 1 0 1

Ackumulerade nedskrivningar:

vid årets början 0 0 0 0 –162 –1 –7 –171

Under året återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 1 0 1

Årets nedskrivningar 0 0 0 0 –2 0 0 –2

Summa nedskrivningar 0 0 0 0 –164 0 –7 –173

Redovisat värde vid årets slut 216 9 174 240 236 1 229 425 2 529

Redovisat värde vid årets början 263 9 149 151 240 1 011 428 2 250
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 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Kundfordringar 1 355 1 499 1 2

Utlåning medmera Bank 211 358

Övriga fordringar 631 857 15 7
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 835 881 19 16

Kontokurantfordringar externt 16 4 16 4

Fordringar hos intresseföretag 1 1 0 0

Fordringar hos joint ventures 31 152 0 0

Fordringar hos koncernföretag 1 778 1 776

Kontokurantfordringar koncernföretag 3 367 3 491

Summa kortfristiga fordringar 3 080 3 753 5 196 5 296

Förutbetalda kostnader och upplupna  
intäkter består av:

Förutbetalda hyror 421 413 2 4

Poster relaterade till försäkringsverksamhet 0 38

Bonus från leverantörer 123 130

Kedjeavgifter detaljhandelsdrivande föreningar 3 0

Övrigt 288 299 17 12

Summa 835 881 19 16

not 14 Kortfristiga placeringar

 Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010
obligationer och certifikat 3 173 3 201 – –

Aktier och andelar 929 996 – –

Summa kortfristiga placeringar 4 102 4 197 – –

noter

Moderföretaget

Andelar i
koncern-

företag

Fordringar 
hos

koncern-
företag

Andelar i
intresse-

företag

Fordringar 
hos

intresse-
företag

Andra 
lång-

fristiga 
värde-

pappers-
innehav

Upp-
skjutna
skatte-

fordringar

Summa
finansiella

anlägg-
nings-

tillgångar

mkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:

vid årets början 7 116 1 400 75 9 18 336 8 953

tillkommande tillgångar/fordringar 134 0 0 0 0 0 134

Avgående tillgångar/reglerade fordringar –109 0 0 0 0 0 –109

Summa anskaffningsvärde 7 140 1400 75 9 18 336 8 978

Ackumulerade nedskrivningar:

vid årets början –1 120 0 0 0 0 0 –1 120

Avgående tillgångar/reglerade fordringar 67 0 0 0 0 0 67

Årets nedskrivningar –133 0 0 0 0 0 –133

Summa nedskrivningar –1 186 0 0 0 0 0 –1 186

Redovisat värde vid årets slut 5 954 1 400 75 9 18 336 7 792

Redovisat värde vid årets början 5 996 1 400 75 9 18 336 7 834

not 12 Finansiella anläggningstillgångar, forts.
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not 15 Eget kapital

enligt KFs stadgar deltar varje medlem (konsumentförening) med minst 
en insats på 10 000 kronor. Konsumentförening ska varje år till sitt insats-
konto i KF överföra 2/3 av överskottsmedel hänförbart till, av KFs ordina-
rie stämma, beslutad förräntning på insatskapitalet. medlem som utträder 
eller utesluts ur KF kan, efter styrelsens medgivande, få ut sina insatser. 
medlem får vidare efter anmälan till KFs styrelse, överlåta sin insats helt 
eller delvis till annan medlem. 

Utöver medlemsinsatser har kapital tillförts i form av förlagsinsatser. 
syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande eget kapital som 
vid förenings upplösning ska ha rätt efter föreningens fordringsägare men 
rätt framför medlemsinsatserna. Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år 
från det att tillskottet gjordes. Från innehavarens sida gäller en uppsäg-
ningstid av minst två år. Förlagsinsatser förräntas i enlighet med utfär-
dade förlagsandelsbevis. 

reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt 
för täckning av balanserad förlust. Balanserade vinstmedel utgörs av före-
gående års fria egna kapital efter eventuell reservfondsavsättning och 
efter att eventuell vinstutdelning lämnats.

not 16 Garantikapital

i samband med att KF den 1 februari 1987 övertog huvuddelen av 
 oK-föreningarnas och andra intressenters insatser i oK-förbundet träffa-
des överenskommelsen att de frigjorda medlen skulle placeras i KF 
 ekonomisk förening som garantikapital. Lånet på 20 mkr är bundet till 
den 1/1 2023 och är lämnat utan säkerhet.

not 17 Avsättningar för förmånsbaserade pensioner och 
 liknande förpliktelser

KF har per årsskiftet förmånsbestämda pensionsplaner, vilka tryggats via 
stiftelsen KP Pension & Försäkring. dessa planer tillhandahåller förmåner 
baserade på de ersättningar och den anställningstid de anställda har vid 
eller nära pensionering. nedan lämnas upplysningar om de viktigaste 
 förmånsbaserade pensionsplanerna. Kostnaden för pensioner ingår i sin 
 helhet i rörelseresultatet. 

Belopp redovisade i resultaträkningen:

Koncernen

mkr 2011 2010
Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande 
period –37 –44

räntekostnad –143 –137

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 141 116

Kostnad avseende avtalspensioner – –21

Summa –39 –86
 
Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar har under året uppgått 
till 5,0 % (10,4).

Avsättning för pensioner:

Koncernen

mkr 2011 2010
Fonderade pensionsplaner redovisade som lång-
fristig fordran 159 169

Summa 159 169

Avstämning av balansräkning:
Koncernen

mkr 2011 2010

nettofordran vid årets början 169 217

nettokostnad redovisad i resultaträkningen –39 –86

Pensionsutbetalning –197 –204

gottgörelse från pensionsstiftelse 197 204

inbetalda avgifter 29 38

Nettofordran vid årets slut 1) 159 169

1) På nettofordran vid årets slut har även särskild löneskatt bokats.

Åtagande:

Koncernen

mkr 2011 2010

nuvärde av helt eller delvis fonderade förpliktelser –3 376 –3 072

verkligt värde av förvaltningstillgångar 3 217 3 243
Nettovärde –159 170

oredovisade aktuariella förluster/vinster 318 –1

Nettofordran vid årets slut 159 169

viktigare aktuariella antaganden:

Koncernen Sverige

% 2011 2010

diskonteringsränta 1) 3,3 4,5

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 2) 3,2 4,5

Förväntad löneökning 2,6 3,0

Förväntad inflation 1,6 2,0

1) KF har vid bestämmandet av diskonteringsränta utgått ifrån räntesituationen för bostads-
obligationer med lämplig löptid.

2) Återspeglar långfristig beräknad avkastning på förvaltningstillgångar enligt stiftelsens  
placeringsriktlinjer. Har beräknats efter avdrag för administrativa kostnader och  
tillämpliga skatter.
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not 18 Avsättningar

Koncernen Pensioner 1)

Garanti-
åtaganden 

MedMera-
premie 

Omstruk-
turerings-

kostnader 2)

Övriga
avsättningar 

Summa
avsättningar

mkr

vid årets början 19 17 37 86 107 267

Periodens avsättningar 2 6 0 363 6 377

Förvärvade företag 0 0 0 0 1 1

ianspråktagna avsättningar 0 –6 –36 –36 –6 –85

Återförda avsättningar 0 –5 –1 0 –14 –20

Vid årets slut 21 12 0 413 94 540

Moderföretaget
Övriga  

avsättningar
Summa  

avsättningar

mkr

vid årets början 18 18

Periodens avsättningar 1 1

ianspråktagna avsättningar –2 –2

Vid årets slut 17 17

1) se vidare not 17 avseende förmånsbestämda pensionsplaner.
2)  Avser till stor del, i dagligvarugruppen, gjorda avsättningar avseende hyreskostnader för ej nyttjade lokaler.

not 19 Ställda säkerheter

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

till egen förmån:

Ställda säkerheter för skulder:

Aktier i dotterbolag 1 923 2 146 1 112 1 112

Fastighetsinteckningar 59 59 – –

Företagsinteckningar 99 73 – –

värdepapper 725

Summa ställda säkerheter för skulder 2 806 2 278 1 112 1 112

Ställda säkerheter för outnyttjad  
checkräkningskredit:
Företagsinteckningar 31 20 – –

Ställda säkerheter för annat än skulder:

Företagsinteckningar 26 95 – –

värdepapper 102 133 – –

Summa ställda säkerheter för annat än skulder 128 228 – –

Summa ställda säkerheter 2 965 2 526 1 112 1 112



KF Årsredovisning 2011 | 33

eKonomisK redovisning | noter

noter

not 20 Långfristiga skulder

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Medlemsinlåning:

5-årslån 1) 231 253 231 253

Summa medlemsinlåning 231 253 231 253

Övriga långfristiga skulder: 2)

Checkräkningskredit 16 14 – –

skulder till kreditinstitut 3) 45 1 817 0 1 800

Övriga skulder 78 80 – –

Summa långfristiga skulder 370 2 164 231 2 053

1) den del av KFs 5-årslån som förfaller senare än ett år. se vidare not 21 avseende medlemsinlåning.
2)  Övriga långfristiga skulder med förfall senare än 5 år uppgår till 46 mkr. resterande övriga långfristiga skulder förfaller mellan  

1 och 5 år från balansdagen.
3)  Banklån om 1 700 mkr avses att, under första halvåret 2012, omförhandlas till ny långsiktig kredit. omklassificering har skett till  

kortfristig skuld. 

not 21 Kortfristiga skulder

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Medlemsinlåning: 1)

sparkassan 3 110 3 361 3 110 3 361

5-årslån 181 183 181 183

Fasträntekonto 20 20

Summa medlemsinlåning 3 311 3 544 3 311 3 544

Övriga kortfristiga skulder:

inlåning medmera Bank 1 300 1 356 0 0

skulder till kreditinstitut 2 789 260 1 821 0

Förskott från kunder 140 150 0 0

Leverantörsskulder 3 485 3 552 68 29

skulder till koncernföretag 332 507

skulder till joint ventures 10 56 0 0

Kontokurantskulder externt 572 990 572 990

skatteskulder 11 12 0 0

Övriga skulder 750 692 22 52

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 652 1 793 67 46

Kontokurantskulder koncernföretag 1 419 854

Summa övriga kortfristiga skulder 10 709 8 861 4 301 2 479

Summa kortfristiga skulder 14 020 12 405 7 612 6 023

Upplupna kostnader och förutbetalda  
intäkter består av:

Personalrelaterade kostnader 829 813 26 23

Premiereserv i försäkringsverksamhet 0 104 – –

Levererade ännu ej fakturerade varor 163 153 0 0

Övrigt 660 723 41 23

Summa 1 652 1 793 67 46

1)  medlemsinlåningen består huvudsakligen av sparmedel från medlemmarna i konsumentföreningarna men också av placeringar 
från vissa anslutna medlemsorganisationer. sparmedel i KFs sparkassa fördelar sig på ett antal olika räkningar. Långivare avseende 
KFs 5-årslån har rätt att efter utgången av första femårsperioden låta medlen kvarstå till något reducerad ränta med ett års uppsäg-
ningstid. Långivare kan också välja att låta medlen kvarstå i ny femårsperiod till oförändrade villkor. den del av KFs 5-årslån som 
förfaller senare än ett år redovisas som långfristig.
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not 22 Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Finansiella instrument
inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet har KF en portfölj av 
finansiella instrument. Portföljen innehåller huvudsakligen räntebärande 
instrument, såsom företagscertificat och obligationer, med kort duration. 
KF har även innehav i noterade och onoterade aktier samt andelar i risk-
kapitalbolag och fonder med absolut avkastningsmål. marknadsvärdet 
för den totala förvaltningsportföljen uppgick vid årsskiftet till 4 467 mkr 
(4 522). 

KF använder olika finansiella instrument för att begränsa effekterna av 
fluktuationer i räntesatser och växelkurser. 

enligt följande framgår redovisade och verkliga värden per typ av ränte-
bärande finansiellt instrument. För kapitalförvaltningsportföljen, exklusive 
innehaven i riskkapitalbolag och onoterade aktier, tillämpas portföljvärde-
ring. verkligt värde anges därför endast för hela portföljen. 

med undantag för innehav i riskkapitalbolag, onoterade aktier samt 
övriga finansiella långfristiga placeringar inkluderar inte tabellen ej ränte-
bärande instrument för vilka redovisat värde överensstämmer med verk-
ligt värde, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder.

Finansiella instrument redovisade i balansräkningen:

Redovisat värde Verkligt värde 1)

mkr 2011 2010 2011 2010

Tillgångar:

onoterade aktier 36 36 36 36
innehav i riskkapitalbolag och 
övriga långfristiga  placeringar 365 325 365 325

401 361 401 361

Aktier och aktiefonder 414 476

obligationer 3 103 3 091
Finansiella tillgångar med 
absolut avkastningsmål 515 520

Certifikat 70 110

4 102 4 197 4 102 4 197

Utlåning medmera Bank 212 358 212 358

Kassa och bank 358 591 358 591

Övriga räntebärande  tillgångar 599 672 599 672

Tillgångar totalt 5 672 6 179 5 672 6 179

Skulder:

sparkassan 3 542 3 798 3 542 3 798

inlåning medmera Bank 1 300 1 356 1 300 1 356
Långfristiga skulder till 
 kreditinstitut 108 1 886 108 1 886

Övriga räntebärande skulder 3 433 1 364 3 433 1 364

Skulder totalt 8 383 8 404 8 383 8 404

1)  räntebärande finansiella instrument värderas genom en diskontering av framtida kassaflöden. 
marknadsnoterade tillgångar värderas till noterat pris. onoterade innehav har värderats i enlighet 
med evCAs värderingsprinciper.

Principer för finansiering och finansiell riskhantering
KF är genom sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker. 
KF har en centraliserad finansverksamhet som administreras av KF 
invest. KF invest ansvarar för koncernens agerande mot de finansiella 
marknaderna, hanteringen av finansiella risker inom koncernen och 
samtliga räntebärande poster i balansräkningen. Utöver koncernen 
omfattar internbanksverksamheten även konsumentföreningar. genom 
den  centraliserade finansverksamheten uppnås en professionell hante-
ring av risker, betalningsflöden och bankrelationer. KF invests avvikelse-
mandat bestäms av KFs styrelse och är tydligt begränsade.

Valutarisk
valutarisk är risken för en negativ inverkan på koncernens resultat- och 
balansräkning till följd av valutakursförändringar. total valutaexponering 
i förvaltningsportföljen får maximalt uppgå till 10 procent av tillgångsport-
följens värde, det vill säga 447 mkr. 

valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och omräknings-
exponering. transaktionsexponeringen är en följd av koncernens opera-
tiva och finansiella valutaflöden. omräkningsexponeringen beror på till-
gångar, skulder och eget kapital i utlandet, exempelvis till följd av 
utländska verksamheter. dotterbolagens valutasäkringar görs via KF 
invest med hjälp av koncerninterna transaktioner som sedan KF invest 
i sin tur säkrar mot externa motparter.

Transaktionsexponering
KF har som målsättning att prissäkra operativ transaktionsexponering 
i samband med att den underliggande varan prissätts. Finansiella flöden 
kurssäkras däremot för hela löptiden.

Omräkningsexponering
KFs omräkningsexponering härstammar främst från tillgångar och 
 skulder i utländska dotterbolag. omräkningsexponering av eget kapital i 
hel- eller delägda dotterbolag kurssäkras ej. nedan redovisas koncernens 
aggregerade valutapositioner per 31 december 2011 i lokal valuta, 
samt omräknade till eUr.  
 
internbankens utestående valutakontrakt per 31 december 2011:

Valuta

Transak
tionsexpo

nering (mil
joner lokal 

valuta)

Valutasäk
ring (mil

joner lokal 
valuta)

Netto
exponering 

(miljoner 
lokal valuta)

Netto
exponering  

i Euro (miljo
ner EUR)

dKK 17,6 –17,7 –0,1 0,0

eUr –18,4 18,4 0,0 0,0

gBP –0,3 0,3 0,0 0,0

noK –5,3 8,6 3,3 0,4

Usd –4,5 4,8 0,3 0,2

PLn 5,9 –5,9 0,0 0,0

CZK 60,1 –60,1 0,0 0,0

Total valutaexponering
(miljoner EUR) 0,6



KF Årsredovisning 2011 | 35

eKonomisK redovisning | noter

noter

not 22 Finansiella instrument och finansiell riskhantering, forts.

Finansiering
det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga kapital-
försörjningen och begränsa såväl likviditets- som refinansieringsrisken. 
Upprätthållandet av en tillräcklig betalningsreserv i form av kassa och 
outnyttjade kreditfaciliteter är av central betydelse. KF-koncernens finan-
sieringskällor utgörs i huvudsak av insatskapital, förlagsinsatser, inlåning 
via sparkassan och medmera Bank, banklån samt övrigt eget kapital. 

Ränterisk
ränterisk definieras som risken för att förändringar i det allmänna ränte-
läget påverkar KFs resultat negativt. räntebindningstiden i KFs tillgångs-
portfölj är dimensionerad för att möta den korta durationen i skuldport-
följen. enligt koncernens finanspolicy ska durationen vara 0,5–3,5 år, 
med ett benchmark på 2 år. vid årsskiftet var durationen 1,99 år (1,84), 
vilket motsvarar en ränterisk relativt benchmark på 0,0 mkr (0,0) (beräk-
nat som ett 1 procents skift i avkastningskurvan). För att reducera ränte-
risken och skydda koncernens resultat mot en eventuell ränteuppgång 
använder KF ränteswappar.

Övrig marknadsrisk
marknadsrisk definieras som risken för att värdet på finansiella instru-
ment varierar på grund av förändrade marknadspriser. 

inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet innehade KF vid 
årsskiftet noterade aktier och andelar i fonder med absolut avkastnings-
mål till ett marknadsvärde på 929 mkr (996). Aktierna hanteras dels av 
externa förvaltare, dels av KF invest. dessutom hade KF 401 mkr (361) 
i riskkapitalbolag, onoterade aktier och övriga långfristiga finansiella 
 placeringar, varav 301 mkr (323) hänförs till kapitalförvaltningsverk-
samheten. 

Övrig marknadsrisk inom kapitalförvaltningsverksamheten begränsas 
med regler för maximal allokering till riskexponerade tillgångsslag. KF 
begränsar övrig marknadsprisrisk genom ett detaljerat regelverk avseende 
diversifiering, motparts- och kreditrisker i KFs operativa placerings-
reglemente.

Likviditetsrisk
Per den 31 december 2011 uppgick koncernens likvida medel till 
2 806 mkr (3 793). Likviditeten förvaltas inom ramen för kapital-
förvaltningen.

Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur 
 sparkassan, medmera Bank och Kontokuranten. Likviditetsutvecklingen 
följs upp dagligen. därtill upprättas kontinuerligt likviditetsprognoser. KFs 
placeringar i certifikat, obligationer och noterade aktier ska huvudsakligen 
göras i värdepapper som kan likvideras med kort varsel utan risk för 
ökade kostnader. vidare ska KF säkerställa att det finns en adekvat likvidi-
tetsreserv. Likviditetsreserven utgörs av banktillgodohavanden samt låne-
ramar som kan utnyttjas utan framförhållning. vid årsskiftet hade KF 
bankkrediter på 3 101 mkr (3 156), varav 1 982 mkr var utnyttjat per 
den 31 december 2011.

Kredit och motpartsrisk
KF är exponerade mot kreditrisk genom sina placeringar i obligationer 
och aktier. denna risk begränsas genom regler i KFs finanspolicy 
av seende motparters rating. vidare har KF exponering mot konsument-
föreningar till följd av utlåning. sådan utlåning får därför endast göras 
efter noggrann kreditbedömning. dessutom har KF endast en begränsad 
kreditrisk i kundfordringarna, vilket är en naturlig följd av verksam hetens 
karaktär. 

den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 2011 
var gentemot stadshypotek. marknadsvärdet var totalt 861 mkr.

Härutöver har KF motpartsrisk genom finansiella instrument på  valuta-, 
ränte-, aktie- och elmarknaderna. motpart i dessa transaktioner är  banker, 
fondkommissionärer, elhandelsbolag och detaljhandelsdrivande fören-
ingar. KFs motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktioner 
endast görs med godkända motparter. 

KF strävar efter att fördela finansiella transaktioner mellan flera mot-
parter. dessutom används främst standardiserade kontrakt. KF strävar 
även efter att teckna isdA-avtal med samtliga finansiella motparter för 
att därigenom möjliggöra kvittning av skulder och fordringar vid mot-
partens obestånd.
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 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Till egen förmån:

Borgensförbindelser 5 7 – –

Till förmån för  
dotterföretag:

Övriga 32 104

Till förmån för  
intresseföretag:

Övriga 27 27 27 27

Till förmån för  
joint ventures:

Borgensförbindelser 88 88 – –

Till förmån för extern 
part:

Borgensförbindelser 6 6 – –
investeringsåta-
ganden 82 130 – –

skattetvister 673 673 – –

Summa 881 931 59 131

Coop Butiker & stormarknader ABs dotterkoncern, Coop sverige Fastig-
heter AB, avyttrade under 2005 större delen av sitt fastighetsbestånd. 
skatteverket har under 2007 granskat försäljningen samt genom ompröv-
ningsbeslut upptaxerat berörda bolag. Besluten överklagades till Förvalt-
ningsrätten (Fr). Fr meddelade dom den 28 juni 2010, varigenom fast-
igheternas hela övervärde om 1,9 mdr kr beskattades. Frs dom har 
överklagats till Kammarrätten (Kr). Anstånd med att betala in eventuell 
tillkommande skatt har beviljats till dess Kr meddelat dom i ärendet. vid 
ett eventuellt negativt utslag i Kammarrätten skulle det medföra en ytter-
ligare skattebelastning om 517 mkr. i avtalet om uppdelning av Coop 
norden-koncernen i december 2007 avtalades att i det fall bolagen mot 
förmodan skulle bli upptaxerade, ska den tillkommande skatten delas 
enligt tidigare ägarandelar, dvs Coop nKL ska stå för 20 procent, FdB för 
38 procent och KF för 42 procent. efter denna delning återstår således 
42 procent av 517 mkr, dvs 217 mkr för KFs del i eventuell belastning. 

KF har kontinuerligt stämt av skatteverkets ställningstagande med 
 skatterättslig expertis och övervägande skäl talar för att skatteverket inte 
kommer att ha framgång med sin talan. med detta ställningstalande som 
grund har bolagen inte gjort någon avsättning i räkenskaperna. 

Under 2006 avyttrade KF Fastigheter 50 procent av sina indirekt ägda 
fastigheter i det så kallade Kvarnholmenområdet i stockholm. skatte-
verket har under 2009 granskat försäljningen samt genom omprövnings-
beslut upptaxerat berörda bolag. Bolagen har sökt uppskov med betal-
ningen, som beviljats, samt överklagat ärendet till Förvaltningsrätten. vid 
ett eventuellt negativt utslag i Fr skulle det medföra en ytterligare skatte-
belastning om 156 mkr. 

KF har kontinuerligt stämt av skatteverkets ställningstagande med skat-
terättslig expertis och övervägande skäl talar för att skatteverket inte kom-
mer att ha framgång med sin tala. med detta ställningstagande som 
grund har bolagen inte gjort någon avsättning i räkenskaperna. 

i vissa fall har KF gått i borgen för åtaganden i dotterföretag avseende 
leveranser, hyror och entreprenader. dessutom har moderföretaget ingått 
generella garantiåtaganden gentemot KF invest Förvaltning AB.

För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser har kapital-
försäkringar tecknats samt pantförskrivits till förmån för pensionstagarna.

not 24 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Revisionsarvoden

KPmg 9 9 1 1

Andra revisionsbyråer 1 1 – –

Andra uppdrag

KPmg 1 1 0 0

Andra revisionsbyråer 1 0 – –

Summa 12 11 1 1

Arvode till, av föreningsstämman, förtroendevalda revisorer har utgått med 155 tkr (150).
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Betalda räntor och erhållen utdelning:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

erhållen utdelning 100 23 3 2

erhållen ränta 215 229 293 153

erlagd ränta –253 –164 –276 –171

Netto 62 88 20 –17

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Avgår resultatandel i intresseföretag/joint ventures –4 –117

erhållen utdelning från intresseföretag/joint ventures 51 1
Av- och nedskrivningar av tillgångar 1 177 747 149 112

rearesultat försäljning av anläggningstillgångar –71 –56 –10 –5

rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag –64 –199 – –

Avsättningar till pensioner 2 0 – –

Övriga avsättningar 271 –73 –1 6

Andra ej likviditetspåverkande resultatposter –7 –151 – –

Summa 1 355 152 138 113

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Förvärvade tillgångar och skulder:

immateriella anläggningstillgångar 104 47 – –

materiella anläggningstillgångar 384 39 – –

Finansiella tillgångar – 3 – –

varulager 11 2 – –

rörelsefordringar 45 11 – –

Likvida medel 5 21 – –

Summa tillgångar 549 122 0 0

minoritet – 3

Lån 23 22 – –

rörelseskulder 97 16 – –

Summa minoritet, skulder och avsättningar 120 42 0 0

Köpeskilling 429 80 – –

Utbetald köpeskilling 429 80 – –
Avgår: Likvida medel i den förvärvade  
verksamheten –5 –21

Påverkan på likvida medel 424 59 0 0

noter
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Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Avyttrade tillgångar och skulder:

immateriella anläggningstillgångar 22 – – –

materiella anläggningstillgångar 179 354 – –

Finansiella tillgångar 6 – – –

varulager 14 – – –

rörelsefordringar 42 9 – –

Likvida medel 39 0 – –

Summa tillgångar 302 364 0 0

Avsättningar 1 0 – –

Lån – 26 – –

rörelseskulder 119 198 – –

Summa skulder och avsättningar 120 223 0 0

Försäljningspris 245 336 – 304

säljarreverser –76 – –

erhållen köpeskilling 169 336 0 304
Avgår: Likvida medel i den avyttrade  
verksamheten –39 0

Påverkan på likvida medel 130 336 0 304

Likvida medel:

Koncernen Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 358 591 2 220

Kortfristiga placeringar 1) 2 448 3 201 – –

Summa 2 806 3 792 2 220

1) Jämfört med Kortfristiga placeringar i koncernens balansräkning exkluderas aktier och andelar samt obligationer som har ställts som säkerhet för skulder.

i förändring av likvida medel, jämfört med tidigare år, ingår effekten av en omklassificering av 725 mkr, från likvida medel till finansiella tillgångar. 
redovisningsmässigt återges detta i kassaflödesanalysen som en ökad investering i finansiella tillgångar. Beloppet motsvaras inte av ett reellt kassa-
flöde, utan uppstår som effekt av att aktuellt belopp inte uppfyller definitionen på likvida medel. 

nettoskuldens förändring:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

nettoskuld vid årets början 2 545 2 242 1 069 1 037

Upptagande av nya räntebärande skulder – 115 – –

Amortering av räntebärande skulder –45 – –123 –88
Övriga förändringar i räntebärande skulder 23 –8 –71 389

Förändringar i avsättningar för pensioner 2 0 – –

investeringar i nya räntebärande tillgångar –560 –6 – –32

Avyttring/minskning av räntebärande tillgångar – – 212 –304

Övriga förändringar i räntebärande tillgångar 127 –89 –92 –197

Förändring av likvida medel 986 291 217 264

Nettoskuld vid årets slut 3 078 2 547 1 212 1 069

noter

not 25 Kassaflödesinformation, forts. 



KF Årsredovisning 2011 | 39

eKonomisK redovisning | noter

medelantal anställda:
 Koncernen  Moderföretaget

2011 2010 2011 2010

Kvinnor 4 834 5 004 28 32

män 3 532 3 819 39 35

Summa 8 366 8 823 67 67

varav verksamhet i utlandet:

Europa:

2011 2010
Kvinnor 74 38

män 105 74

Summa Europa 179 112

Asien:

2011 2010

Kvinnor 12 11

män 19 21

Summa Asien 31 32

Totalt utlandet:

2011 2010
Kvinnor 86 49

män 124 95

Summa utlandet 210 144

Löner och ersättningar:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010
gruppen styrelse 
och vd 59 56 13 8

Övriga 3 043 3 068 50 55

Summa 3 102 3 123 63 63

noter

not 26 Anställda och löner 

sociala kostnader:

 Koncernen  Moderföretaget

mkr 2011 2010 2011 2010

sociala kostnader 1 146 1 167 40 32
Varav pensionskost-
nader till:
gruppen styrelse 
och vd 14 12 3 2

Övriga 218 244 13 9

Könsfördelning i företagsledningen:
Koncernen Moderföretaget

2011 2010 2011 2010

Andel kvinnor:

styrelsen 15% 25% 36% 31%
Övriga ledande  
befattningshavare 36% 33% 20% 27%

till styrelsen utgick enligt stämmans beslut totalt arvode med 2 201 tkr 
(2 096), varav ordföranden erhållit 962 tkr (916). Årlig pensionsavsätt-
ning görs för ordföranden med 35 procent beräknat på total ersättning.

till Frank Fiskers, ny verkställande direktör från den 1 juni, utgick lön 
med 4 512 tkr. vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 
6 månader. vid uppsägning från företagets sida utgår, utöver lön under 
uppsägningstiden, ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. För vd görs 
en pensionsavsättning enligt avtal om 35 procent beräknat på 
pensionsmed förande lön. Pensionsåldern är 62 år.

till vice vd (tillförordnad vd under tre månader) utgick lön med 
4 230 tkr (0). vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 
6 månader. vid uppsägning från företagets sida utgår, utöver lön under 
uppsägningstiden, ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. vice vd 
omfattas av KtP-planen med en alternativ pensionslösning. Kostnaden 
för planen och den alternativa pensionslösningen får uppgå till max 
30 procent av bruttolönen, exklusive förmåner. Under tiden som tillför-
ordnad vd, gjordes en pensionsavsättning med 35 procent beräknat på 
lön. vice vds  pensionsålder är 65 år.

till tidigare verkställande direktör Lars idermark utgick lön med 
1 762 tkr (5 649). Lars idermark avgick som vd den 28 februari.
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Företag, tkr
Organisations 
nummer Säte Ägarandel, %

Antal aktier/ 
andelar Bokfört värde

dOTTERFÖRETAg/dOTTERdOTTERFÖRETAg

KF ekonomisk förening

Coop Butiker & stormarknader AB 556030-5921 solna 100 110 988 2 614 170

Coop inköp & Kategori AB 556710-5480 solna 95 4 750 000 517 700

Coop Logistik AB 556710-2453 solna 100

Coop marknad AB 556044-0397 stockholm 100 1 000 3 657

KF Fastigheter AB 556033-2446 stockholm 100 100 000 1 112 219

KF Försäkrings AB 516401-8417 stockholm 100 10 000 20 000

KF invest AB 556027-5488 stockholm 100 800 000 1 194 372

KF invest Förvaltning AB 556174-7717 stockholm 100

grönholmen AB 556778-0456 stockholm 100
KFi Kapital AB 556706-3762 stockholm 100

Läckeby Water group AB 556741-2480 stockholm 73

Löplabbetgruppen AB 556760-2452 stockholm 81

PAn vision intressenter AB 556741-2258 stockholm 100

L&r intressenter AB 556807-9908 Luleå 73

KF media AB 556398-2387 stockholm 100 25 000 139 787

Akademibokhandelsgruppen AB 556046-8448 stockholm 100

norstedts Förlagsgrupp AB 556045-7748 stockholm 100

KF shared services AB 556118-5371 stockholm 100 10 000 28 089

tranbodarna AB 556005-2788 Borlänge 100

KF Utbildning AB 556067-4672 stockholm 100 1 000 133

medmera Bank AB 556091-5018 stockholm 100 3 000 000 312 240

AB tidningen vi 556041-3790 stockholm 100 10 000 6 757

vår gård saltsjöbaden AB 556035-2592 nacka 100 35 000 4 200

Övriga och vilande företag 792

Summa dotterföretag KF ekonomisk förening 5 954 116

Företag, tkr
Organisations 
nummer Säte Ägarandel, %

Antal  
aktier/  

andelar
Bokfört värde 

moderföretaget
Kapitalandel  
i koncernen

INTRESSEFÖRETAg

KF ekonomisk förening

direkt ägande

Kooperativt initiativ i sverige ek förening 716421-4186 stockholm 49 21 210 210

Kronans droghandel Apotek AB 556773-3158 stockholm 20 75 000 93 731

Summa intresseföretag KF ekonomisk förening 75 210 93 941

Indirekt ägande

stenungs torg Fastighets AB 556462-9854 stenungsund 30 87 608

Pocketförlaget sverige AB 556707-1542 stockholm 28 550 18 730

Övriga intresseföretag 15 417

Summa indirekt ägda 121 755

Summa intresseföretag KFkoncernen 215 696

1) Fullständig bolagsförteckning bifogas årsredovisning till Bolagsverket.

noter

not 27 Aktier och andelar 1) 



KF Årsredovisning 2011 | 41

eKonomisK redovisning | noter

noter

Företag, tkr
Organisations 
nummer Säte Ägarandel, %

Antal aktier/ 
andelar

Bokfört värde 
moderföretaget

Kapitalandel  
i koncernen

JOINT VENTURES
Indirekt ägande

Kvarnholmen Utveckling AB 556710–5514 50 135 157

solberga Handelscenter AB 556764–6483 50 13 235

Fastighets AB Partille 11 556518–4354 50 10 037

Branddörren 2 i stockholm AB 556742–7991 50 6 534

Övriga joint ventures 9 522

Summa indirekt ägda 174 485

Summa joint ventures KFkoncernen 174 485

Företag, tkr
Organisations 
nummer Säte Ägarandel, %

Antal aktier/ 
andelar Bokfört värde

ÖVRIgA FÖRETAg

Innehav i KF ekonomisk förening
riksbyggen ekonomisk förening 702001–7781 stockholm 3 30 780 15 390

Bilda Förlag F&d, ekonomisk förening 702000–2601 stockholm 11 5 250 1 028

Övriga innehav 1 186

Summa övriga företag i KF ekonomisk förening 17 604

dotterföretagens innehav

Baltic rim Fund Jersey 24 20 000 0

Litorina kapital 1998 KB 969653–7555 stockholm 22 1 818

Övriga innehav (ägarandel mindre än 20%) 217 118

dotterföretagens innehav 2) 218 936

Summa övriga företag i KFkoncernen 236 540

1) Fullständig bolagsförteckning bifogas årsredovisning till Bolagsverket.  
2) Ytterligare investeringsåtaganden i riskkapitalfonder uppgår totalt till 82 mkr (130).

not 27 Aktier och andelar 1), forts. 

solna den 24 februari 2012

nina Jarlbäck 
ordförande

maj-Britt Johansson Lindfors 
styrelseledamot

ronnie Wångdahl
styrelseledamot

Hans eklund 
styrelseledamot

sune dahlqvist 
styrelseledamot

Anders stake
styrelseledamot

ingrid Karlsson 
styrelseledamot

göran Lindblå 
styrelseledamot

Karl-Petter thorwaldsson
styrelseledamot

rose-marie Borgström 
Arbetstagarrepresentant 

Peter Bergroth 
Arbetstagarrepresentant

Frank Fiskers
verkställande direktör
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revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk  
förening. Org nr 7020011693

RAPPORT OM ÅRSREdOVISNINgEN

vi har reviderat årsredovisningen för Kooperativa Förbundet (KF) 
ekonomisk förening för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen
det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar
vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. vi har utfört revisionen enligt international standards on 
Auditing och god revisionssed i sverige. dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
 föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. en revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av föreningens finansiella ställning per 2011-12-31 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar.

vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för föreningen.

RAPPORT OM ANdRA KRAV ENLIgT LAgAR OCH ANdRA  

FÖRFATTNINgAR

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat försla-
get till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kooperativa 
Förbundet (KF) ekonomisk förening för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Revisorernas ansvar
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i sverige. 

som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot fören-
ingen. vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

stockholm den 24 februari 2012

Bertil Hammarstedt Birgitta Lönegård

KPmg AB
Carl Lindgren

Auktoriserad revisor
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nYCKeltAl oCh definitioner

Följande nyckeltal beräknas för koncernen

•	soLiditet
•	sKULdsättningsgrAd
•	AvKAstning PÅ sYsseLsAtt KAPitAL
•	räntetäCKningsgrAd
•	AvKAstning PÅ eget KAPitAL eFter sKAtt

definitioner:

soLiditet beräknas som summan av redovisat eget kapital,  
garantikapital, förlagslån samt minoritetskapital i procent av  
balansomslutningen.

sKULdsättningsgrAd beräknas som nettoskuld dividerat  
med eget kapital. nettoskuld beräknas som summa räntebärande 
skulder inklusive garantikapital och förlagslån, minus summa  
räntebärande tillgångar.

sYsseLsAtt KAPitAL beräknas som summa tillgångar med avdrag 
för icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld. 

AvKAstning PÅ sYsseLsAtt KAPitAL beräknas som resultat före 
kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella skulder i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

räntetäCKningsgrAd definieras som resultat före kostnadsrän-
tor och kursdifferenser på finansiella lån dividerat med summa kost-
nadsräntor och kursdifferenser på finansiella lån.

AvKAstning PÅ eget KAPitAL beräknas som resultat efter skatt i 
procent av genomsnittligt redovisat eget kapital. 

definitioner av nyckeltal som beräknas för KF Fastigheter:

direKtAvKAstning definieras som driftsnetto i relation till mark-
nadsvärde vid årets ingång. driftsnetto beräknas som hyresintäkter 
med avdrag för kostnader avseende drift och underhåll.

KF-koncernen
2011 2010 2009 2008 2007

soliditet, % 27,7 31,3 31,4 34,3 31,7
skuldsättningsgrad, ggr 0,54 0,38 0,34 0,18 0,00
Avkastning på sysselsatt kapital, % –3,7 4,4 6,8 7,7 5,2
räntetäckningsgrad, ggr –90,2 1,0 1,4 1,1 3,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % –15,4 1,7 3,4 1,5 5,8
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