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”En sådan kapitalbildning skall äga rum att föreningens utveckling och
oberoende säkras och verksamheten skall i största möjliga utsträckning
finansieras med av medlemmarna enskilt och kollektivt tillskjutet kapital.”

Strukturkommitténs betänkande ”Samverkan för framtiden”, 1967



KFs verksamhetsberättelse för 2003 speglar KFs roll i den konsumentkooperativa dagligvaru-
handeln i Sverige samt resultat och verksamhet i KF-koncernen och de viktigaste intresse-
företagen. Redovisningen består av en övergripande presentation av KFs åtaganden och
verksamheter samt av KFs årsredovisning för 2003.

Verksamhetsberättelsen vänder sig bland andra till förtroendevalda i konsumentkooperationen,
medarbetare i KF-koncernen, intresseföretagen och konsumentföreningarna samt leverantörer,
kunder och samarbetspartners. Verksamhetsberättelsen finns också på www.kf.se

KFs 105:e ordinarie föreningsstämma hålls på Vår Gård, Saltsjöbaden den 25 maj 2004
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År 2003 är KF åter lönsamt. Efter två års för-
luster på sammanlagt nästan 1 miljard kronor
visar KF ett resultat efter finansiella poster på
228 Mkr. Därtill kommer att KF är till 100
procent finansierat av medlemmarna. KF lånar
inte från banksystemet. Den starka soliditeten
med ett eget kapital om 4,5 miljarder kronor
och stora likvida tillgångar på 3 miljarder gör
KF berett att stödja satsningar för framtiden.
Skuldsättningen är nu nere i 1,8 miljarder kro-
nor med en skuldsättningsgrad på 0,4.

Hela den konsumentkooperativa idén bygger på
frihet från skuldsättning. Det osunda beroendet
av kredithandeln var grogrunden för den kon-
sumentkooperativa rörelsen. Effektiv varuan-
skaffning med egen partihandel lade grunden
till KFs affärsverksamhet i början av 1900-talet.
1920- och 1930-talet präglades av att bryta
monopol och bygga upp en stark medlemsägd
verksamhet.

Med nya idéer, initiativ och kapital satsade KF
offensivt på att utveckla en modern detaljhan-
del under 1950- och 1960-talet. 

Konkurrenterna ökade under denna period sin
samverkan för att kunna möta den starka 
konsumentkooperativa utvecklingen. 1970-
och 1980-talet präglades av en nedgång för
varuhusen och kraftigt ökad nationell konkur-
rens i dagligvaruhandeln.

Under 1990-talet byggde KF tillsammans med
föreningarna i tillväxtregionerna en integrerad
detaljhandel i Stockholm, Mellansverige,
Göteborg och Malmö och bildade 2001 Coop
Norden som ett med norsk och dansk konsu-
mentkooperation samägt företag.

KF är den största ägaren till Coop Norden
med 42 procent. Syftet är att stärka den svens-
ka konsumentkooperativa detaljhandeln.
Omkring 40 procent av den kooperativa
detaljhandeln i Sverige drivs av konsumentfö-
reningar, många med stor marknadsandel och
betydande framgång.

    



   

   

KF ska även fortsättningsvis använda den åter-
erövrade finansiella styrkan, med ett stort eget
kapital och en bra likviditet, för att driva på
investeringstakten i hela den svenska kooperati-
va detaljhandeln.

I ett tioårsperspektiv kommer antalet detalj-
handelsdrivande föreningar att minska genom
fortsatta fusioner och nedläggningar. Samtidigt
är starka regionala detaljhandelsdrivande före-
ningar en långsiktig verksamhetsidé för den
svenska kooperationen. Starka marknadsledande
regionala kooperativa föreningar i full samverkan
med Coop Nordens dotterbolag i Sverige är en
långsiktigt hållbar struktur för konsumentkoo-
perationen i Sverige. Samverkan gäller allt från
inköp, sortiment, prisfilosofi och marknadsfö-
ring till utformning av butiker och koncept.

KF kommer att vara pådrivande i utvecklingen
för att uppnå fördelarna i denna inriktning för
den samlade svenska konsumentkooperationen.
Utvecklingen kommer att kräva investeringar i
nya butiker, i ökad butikseffektivitet och i
effektiva driftsformer. KF är väl rustat för att
stödja en snabb investeringstakt i både
CoopNorden/Coop Sverige och i de starka
regionala föreningarna.

KFs historiska uppdrag har gällt dagligvaru-
handeln, det vill säga matkassen för de många
medlemmarna. KFs roll och uppdrag har under
drygt 100 år haft olika betoning; Gemensamma
inköp för föreningarna, egen produktion för
bättre varor och för att bryta monopol, utbild-
ning och kompetensutveckling för bättre
detaljhandelsdrift, investeringar i självbetjänings-
butiker, varuhus och stormarknader.

KFs uppdrag under de närmaste åren är fortsatt
att bidra till att medlemmarna i den svenska
konsumentkooperationen kan handla bra varor
till bra priser över hela landet.



Den klassiska uppgiften, som enligt KFs stadgar
är att bedriva opinionsbildning i för medlem-
marna angelägna frågor, lyfts nu fram och
betonas. Konsumenten har inte helt lätt att

hitta rätt i ett flöde av nya varor eller att göra
vettiga och prisvärda val – näringsriktigt, eko-
logiskt, etiskt och socialt. Här finns aktualitet i
den klassiska uppgiften att stödja medlemmar-
na i deras val. Det är vår gemensamma uppgift
att tillse att våra butiker erbjuder bra val och
rätt information om produkter och produktin-
nehåll. Genom trycket från 5,5 miljoner infor-
merade och kravställande medlemmar i nor-
disk samverkan kan producenter påverkas så
att värderingarna i den kooperativa
”Kompassen” infrias.

Detta arbete skall nu bedrivas samlat i Sverige
men också i strukturerad samverkan mellan
KF, FDB i Danmark och Coop NKL i Norge.



Det är också en klassisk uppgift för KF att
bidra till att göra det konsumentkooperativa
medlemskapet attraktivt. KF har sedan 1993
utvecklat och drivit MedMera-konceptet.
Medlemskapet uttryckt i ett väl fungerande
medlemskort som kan användas i närmare 
1100 butiker och 800 bensinstationer samt
med bredaste utbudet av tjänster och förmåner
i branschen.

Coop MedMera skall fortsätta att fyllas med
attraktivt innehåll vad gäller såväl fler butiks-
typer som fler tjänster och bättre erbjudanden.
Här finns också stora möjligheter att samverka
på nordisk bas för att ytterligare stärka
medlemskapet.

  

I en fortsatt snabb omvandlingstakt i detalj-
handeln är attraktiva butikslägen och handels-
platser en viktig konkurrensfaktor.

Uppgiften att skaffa bra butikslägen ligger i
första hand hos Coop Sverige och de regionala
föreningarna. KFs kompetens inom fastighets-
området skall aktivt stödja detta arbete. 
KF har ett omfattande fastighetsbestånd och
en stor kompetens inom utveckling av detalj-
handelsfastigheter. Kombinationen av KFs
finansiella styrka och fastighetskompetens är en
tillgång för hela den svenska konsumentkoope-



rationen. Goda exempel på detta under det
gångna året är Bäckebol i Göteborg, Jägersro i
Malmö och Lillänge i Östersund.

   

Utöver huvuduppgiften inom detaljhandeln
driver KF ett omfattande ägaruppdrag genom
dotterbolagen KF Fastigheter, KF Media,
KappAhl och KF Invest.

KappAhl har genomfört den största resultatför-
bättringen inom koncernen men även fram-
gångarna inom KF Fastigheter, KF Media och
KF Invest har varit betydande under året.
Avvecklingen av Coop Bank har belastat resul-
tatet under 2003. 

KF skall kunna vidareutveckla de helägda dotter-
bolagen och samtidigt förvalta och säkerställa
denna förmögenhetsmassa, som idag har ett
marknadsvärde på cirka 9 miljarder kronor.

KF Media har tre klassiska KF-företag;
bokhandel, bokförlag och tidningar. Därtill har
KF Media satsat på att bygga en nordisk posi-
tion inom interaktiv underhållning. Uppgiften
är att ta tillvara synergierna mellan mediaföre-
tagen och att bygga en stabil mediagrupp med
mer än 4 procent i rörelseöverskott.

KappAhl ska kunna vara stabilt lönsamt och
uthålligt ge ett rörelseöverskott på 5 procent.

Genom effektiv och kompetent förvaltning i
KF Invest av börsaktier, fondinnehav och obli-
gationer till ett värde av cirka 3 miljarder kro-
nor skall en stabil avkastning på 1 till 2 pro-
cent över inlåningsräntan uppnås.

KF Fastigheter skall bidra finansiellt med 
7 procent i direktavkastning men också kom-
petensmässigt till hela konsumentkooperationen
inom fastighetsområdet.

KF har genom dessa företag och tillgångar en
ägarportfölj, som har goda möjligheter att
lämna ett stabilt resultat under de närmaste åren.

År 2004 har börjat bra och möjligheterna är
goda att nå ett resultat i samma storleksord-
ning som 2003.

Börje Fors
Vd och koncernchef

   



”Kooperation är ett ur deltagarnas omedelbara intresse för
varor och tjänster framsprunget ekonomiskt system. 
Den framträder i form av fria företag, upprättade av personer,
som önska begagna sig av själva den verksamhet företagen driva
för befrämjande av sin hushållning eller yrkesutövning.”

Anders Örne, 1881–1956, 
chefredaktör för Kooperatören 1910–1918, startade Konsumentbladet 1913.
Ur ”Kooperativa programmet, 1921”



   

  

• 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 228 Mkr, en förbättring med 508 Mkr jämfört med
år 2002 (–280 Mkr) och med 890 Mkr jämfört med år 2001 (–662 Mkr). 

•     
Samtliga dotter- och intressebolag uppvisar positiva resultat och en positiv resultatutveckling.

•  
Skuldsättningsgraden minskade föregående år från 1,1 till 0,5 och sjönk under året ytterligare 
till 0,4. Nettoskulden uppgick till 1,8 miljarder kronor (2,3) och soliditeten till 36%. KF är idag 
helt finansierat av medlemmarna och konsumentföreningarna.

•       

Under året slutförde eller påbörjade KF Fastigheter, i samverkan med Coop Sverige eller 
en konsumentförening, sju handelsplatser i anslutning till konsumentkooperativa butiker.

•  
För tredje året i rad kunde konsumentföreningarna uppvisa en kraftig ökning av antalet 
medlemmar. Nettoökningen blev närmare 86 000.

•     
Avvecklingen genomfördes med lägre kostnader än väntat och likvidationen beräknas vara avslutad
under våren 2004. MedMera-kontostocken har under året återförts till KF.

Fem år i sammandrag 2003 2002 2001 2000 1999

KF-Koncernen

Försäljning, exkl moms, Mdr 31,4 18,5 32,2 31,8 32,1

Resultat efter finansiella poster, Mkr 228 –280 –662 402 328

Antal försäljningsställen, i Sverige, KF 177 174 661 784 783

Medelantal anställda 3 576 3 758 17 361 17 988 17 606

Coop Sverige

Antal försäljningsställen, Coop Sverige* 398 416

Medelantal anställda, Coop Sverige* 11 591 12 322

Konsumentföreningarna

Detaljhandelsförsäljning, exkl moms, Mdr 16,2 16,0 15,0 14,3 13,5

Antal försäljningsställen 502 520 547 574 575

Medelantal anställda 8 591 8 676 8 821 8 998 9 003

Antal föreningar 63 65 67 75 78

Antal medlemmar (tusental) 2 876 2 791 2 678 2 563 2 489

* Till och med 2001 ingick Coop Sveriges verksamhet,
a försäljningsställen och anställda i KF-koncernen.
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Försäljning (Mdr kronor)

Redovisad försäljning under 2002 är inte 
jämförbar till följd av bildandet av Coop Norden.
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efter finansiella poster (Mkr)

Resultatförbättringen har fortsatt under 2003 och 
koncernen visar ett positivt resultat med 228 Mkr.
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Ökningen av tillgångarna under 2003 beror framför
allt på att MedMera-kontostocken återfördes under 
året från Coop Bank i samband med dess avveckling.
Minskningen år 2002 berodde bland annat på apport-
effekter i samband med bildandet av Coop Norden.
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Avkastning 
på sysselsatt kapital (procent)

Ett bättre resultat har ökat avkastning på syssel- 
satt kapital, trots en ökning av sysselsatt kapital.
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på eget kapital (procent)

Avkastning på eget kapital har förbättrats till följd
bättre resultat och förbättrad finansiell ställning.
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Räntetäckningsgraden förbättrades till följd av 
bättre resultat och starkarare finansiell ställning.
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Soliditet (procent)

Soliditeten har försämrats till följd av återföringen
av MedMera-kontostocken från Coop Bank.
Rensat från detta har soliditeten förbättras med
0,8 procentenheter.
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Nettoskulden har minskat till följd av positivt
resultat och kassaflöde.
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Närmare 2,9 miljoner människor är medlemmar
i någon av de 63 konsumentföreningar, som i
sin tur är medlemmar i KF. Föreningarna äger
genom sina medlemskap Kooperativa Förbundet
(KF). Föreningarna och KF styrs genom repre-
sentativ demokrati, där medlemmarna utser
representanter i stämmor och styrelser.
Medlemmarnas uppdrag, som det är formulerat
i stadgar och Kompassen, är ledstjärnan för all
verksamhet i KF och föreningarna. KF ansvarar
tillsammans med föreningarna för att säkerställa
och utveckla affärsverksamheten, skapa ekono-
miska och andra mervärden åt medlemmarna,
säkerställa medlemmarnas inflytande samt att
driva opinionsbildning i konsumtions- och
konsumentfrågor.

-

KF ekonomisk förening är moderföretag i KF-
koncernen, som omfattar KappAhl, KF Media,
KF Fastigheter, KF Invest samt Vår Gård
Kursgården och KF Föreningsrevision. 
I moderföretaget ingår KF Kort med 
KF Sparkassa och Coop MedMera-konceptet.

Fem konsumentföreningar med 1,8 miljon
medlemmar – Stockholm, Svea, Väst, Solidar
och Norrort – integrerade 1992 sin affärsverk-
samhet med KF. Dagligvaruhandeln i dessa
föreningars områden är sedan 2002 integrerad
i Coop Norden, som ägs till 42 procent av KF.
Den svenska dagligvaruverksamheten inom
Coop Norden ligger organisatoriskt i det heläg-
da dotterbolaget Coop Sverige.

Antalet detaljhandelsdrivande föreningar är 58.
Dessa har 1,1 miljon medlemmar. De äger och
driver cirka 40 procent av den konsumentkoo-
perativa dagligvaruhandeln. 

KappAhl och Akademibokhandeln samt Coop
Sverige svarar för resterande konsumentkoopera-
tiv detaljhandel i Sverige.

KF är också delägare i Power Hemelektronik
(24 procent).

Övriga medlemmar
väljer 7 ombud

Butiks-, distrikts-, kretsstämmor
väljer ombud till

Medlemmar
går på

Föreningsstämmor (63 st)
väljer ombud till

Valkretsmöten (10 st)
väljer ombud (94 st) till

KFs stämma
totalt 101 ombud väljer

KFs styrelse
utser ordförande



 -

Coop Norden AB är moderföretag i Coop
Norden-koncernen, som utöver moderföretaget
omfattar de helägda dotterbolagen Coop
Sverige AB, Coop Danmark A/S och Coop
Norge AS. Koncernen är det största dagligva-
ruföretaget i Skandinavien. Coop Norden ägs
gemensamt av konsumentkooperationen i
Sverige, Norge och Danmark med tillsammans
5,5 miljoner medlemmar. Verksamheten startade
den 1 januari 2002. 

Ägare: 2,9 miljoner medlemmar
i 63 föreningar.

KF Invest Coop Norden
42%

Power
24%KF FastigheterKappAhlKF Media

Dotterföretag Intresseföretag

KF Kort

Coop Norden

FDB
38%

Coop NKL
20%

KF
42%

Coop Danmark
100%

Coop Norge
100%

Coop Sverige
100%

KF äger 42 procent av Coop Norden. Coop
NKL, som är det nationella förbundet för de
218 norska samvirkelagen (konsumentförening-
arna) och som har cirka 0,9 miljon medlemmar
äger 20 procent. FDB, som är förbund för 401
brugsforeningar (konsumentföreningar) med
totalt 1,6 miljon medlemmar äger 38 procent.

Coop Norden är ett aktiebolag, vars bolags-
stämma utgörs av ett ombud från respektive
ägare –  KF, FDB och Coop NKL. Dessa tre
ombud företräder sina respektive förbund enligt
följande ägande: KF 42 procent, FDB 38 pro-
cent och Coop NKL 20 procent.

Därutöver har varje land rätt att sända högst
59 ombud till den rådgivande Coop Norden-
stämman. Formellt sett är de biträden för 
respektive ägarombud på Coop Nordens
bolagsstämma.

Bolagsstämman utser styrelse: Fem ledamöter
från KF, fyra från FDB, tre från Coop NKL.
Därtill kommer representanter för de anställda. 

Styrelserna i dotterbolagen utses av Coop
Nordens styrelse. De tre ägarförbunden har
möjlighet att föreslå representanter till dotter-
bolagens styrelser.

  



    

  

Medlemmarnas intresse är att nå fördelar genom
att samverka i konsumentkooperationen kring
sina inköp. Detta har i över 100 år varit driv-
kraften i den konsumentkooperativa handeln.

Konsumentföreningarna är medlemmar i
Kooperativa Förbundet (KF), som är samtliga
föreningars förbund. KF tillvaratar föreningarnas
och deras medlemmars intressen genom att
främja hela den konsumentkooperativa daglig-
varuhandeln.

KF är engagerat inom den svenska dagligvaru-
handeln på två sätt:

• Såsom föreningarnas förbund, där 58 föreningar
äger och driver egen regional eller lokal detalj-
handelsverksamhet.

• Såsom delägare i Coop Norden, som genom de 
helägda dotterbolagen Coop Danmark, Coop 
Norge och Coop Sverige, är Nordens största 
dagligvaruföretag och i Sverige svarar för cirka 60
procent av den kooperativa dagligvarubaserade 
detaljhandeln.


  


Medlemmarna handlar i de 502 butiker och
stormarknader som ägs och drivs av 58 detalj-
handelsdrivande konsumentföreningar och i de
398 butiker och stormarknader, som ägs och
drivs av Coop Sverige.

Medlemmarna möts antingen av de nationella
butikskoncepten Coop Konsum, Coop Forum
och det under året nylanserade Coop Extra
eller lokala koncept som exempelvis Prix, Obs!
och Konsum. Butikerna i de nationella kedjorna
har gemensamma riktlinjer för utformning och
sortiment. Utrymme finns för anpassning till
medlemmarnas önskemål och synpunkter lokalt.
Medlemmarna kan genom den medlemsdemo-
kratiska processen påverka sina lokala butiker.

Butiker som drivs av detaljhandelsdrivande
föreningar styrs av föreningens beslut. Butiker
som drivs av Coop Sverige påverkas av den
lokala medlemsfrämjande föreningens butiksråd.

Den svenska konsumentkooperativa dagligva-
ruhandeln har en delvis gemensam nationell
marknadsföring med Coop MedMera som
avsändare via KF Kort.

Totalt omsatte den konsumentkooperativa
dagligvaruhandeln i Sverige under året cirka 39
miljarder kronor, varav 16 miljarder kronor
(40 procent) i butiker som drivs av detaljhan-
delsdrivande konsumentföreningar och 23 mil-
jarder kronor (60 procent) av butiker inom
Coop Sverige. Konsumentkooperationens
marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige
blev år 2003 18,3 procent, en minskning med
0,2 procentenheter.

Konsumentkooperationens andel av specialva-
ruhandeln i Sverige var 7,7 procent. Där ingår
specialvaruförsäljning i Coop Sverige och
detaljhandelsdrivande föreningar samt KFs fack-
handelsföretag.

   


Dagligvaror: 18,3% (–0,2)

Specialvaror: 7,7% (–0,4)

Total: 13,4% (–0,3)

Konsumentkooperativ marknadsandel i Sverige
(som andel av marknaden definerad av SCB)



    

Den svenska dagligvaruhandeln växte under
året med 2,0 procent i volym medan specialva-
ruhandeln ökade med hela 5,9 procent i
volym. Tilltagande konkurrens från framförallt
lågprisbutiker och stormarknader samt en fort-
satt förskjutning mot specialvaror, inte minst
inom segmentet bygg och trädgård, ställer
stora krav på fortsatt strukturell utveckling och
förbättring inom den konsumentkooperativa
detaljhandeln. KF verkar för denna förnyelse i
samarbete med de detaljhandelsdrivande före-
ningarna och genom ägandet i Coop Norden.




Försäljningen för de 58 detaljhandelsdrivande
föreningarna uppgick till sammanlagt 16,2
miljarder kronor. Dagligvaruvolymen ökade
med 1,5 procent. För jämförbara enheter var
ökningen 2,5 procent. Specialvaror visade en
volymminskning på 0,8 procent, men en
ökning på 1,6 procent i jämförbara enheter.
Den genomsnittliga marknadsandelen för
dagligvaror är 28 procent inom de regioner där
föreningarna har sina verksamheter.

De åtta största detaljhandelsdrivande förening-
arna är Konsum Nord, Konsum Värmland, Ktf
Bohuslän-Älvsborg, Konsum Norrbotten, Ktf
Göta, Ktf Gävleborg, Ktf Kristianstad-Blekinge
och Konsum Jämtland. De omsatte 84 procent
av den totala handeln i samtliga detaljhandels-
drivande föreningar.

Det sammantagna resultatet för de detaljhan-
delsdrivande föreningarna uppgick till 130 Mkr,
en försämring med 55 Mkr jämfört med före-
gående år. Resultatnedgången beror på ökade
omkostnader samt investeringar i nya och
befintliga detaljhandelsenheter. 

Som exempel på större projekt och nyetable-
ringar som färdigställts under 2003 kan nämnas
Konsum Värmlands utbyggnad av Bergvik
Köpcenter i Karlstad, som är en av Sveriges
största handelsplatser med en yta på mer än 
50 000 kvm och Ktf Bohuslän-Älvsborg nya
butik i centrala Åmål med en försäljningsyta
på 1 800 kvm. Fler exempel är Konsum Nords
nya storbutik Konsum Extra i Sollefteå och
Konsum Jämtlands nya Konsumbutik i Storlien.

Flera föreningar genomförde under året för-
nyelser och utbyggnader. Till exempel byggde
Ktf Bohuslän-Älvsborg ut Nordby Supermarket.
Omsättningen ökade med 60 Mkr till 638 Mkr
under året vilket gjorde Nordby till landets näst
största dagligvarubutik. Konsum Nord investe-
rade under året 90 Mkr i 17 butiker, inklusive
bland annat en tillbyggnad av helt nya bygg-
och trädgårdsavdelningar i Obs! i Umeå och i
Skellefteå.

Därutöver påbörjades under året projektering
eller byggnation av bland annat:

• Konsum Jämtlands handelsplats i Lillänge, 
Östersund.

• Konsum Nords storbutiksetablering i Hörnett, 
Örnsköldsvik.

• Konsum Norrbottens nya stormarknad i 
Örnäset, Luleå.

Medlemsantalet i de detaljhandelsdrivande 
föreningarna ökade med 1,8 procent till 
1,1 miljon.

 


Konsumentföreningarna Stockholm, Svea,
Solidar, Väst och Norrort samordnade i början
av 1990-talet sin dagligvaruhandel med KF
och den ingår numera i Coop Sverige. Sedan



    

dess är föreningsverksamheten huvudsakligen
inriktad på medlems-, miljö-, och konsument-
politiska frågor. Medlemmarnas inflytande i
detaljhandelsdriften kanaliseras genom butiks-
råd, där valda medlemmar, butikschef och per-
sonalrepresentant ingår, samt genom regionråd
och detaljhandelsrådet, där föreningarnas
representanter träffar KFs och Coops ledning
samt cheferna för de nationella kedjorna.

Föreningarna har stor roll som opinionsbildare.
Under 2003 har föreningarna bland annat drivit
frågor om ursprungsmärkning på chark- och
köttprodukter, djuromsorgsfrågor, vilseledande
marknadsföring, kost- och nutritionsfrågor,
livsmedelssäkerhet och miljöfrågor. 
Föreningarna anordnar aktiviteter, till exempel
tematräffar i aktuella konsument- och hälsofrå-
gor samt studiecirklar om till exempel kostvanor
och internationell solidaritet. Därutöver erbjuds
medlemmarna förmåner i form av kultur, nöjen
och resor, som administreras av KF Kort.

Under året utvecklades ett samarbete mellan
konsumentföreningarna Stockholm, Väst och
Norrort kring medlemspaneler, vilket är en
form för medlemmar att via internet delta i
enkäter om konsument- och miljöfrågor.
Solidar har inlett samarbete med 52 invandrar-
föreningar kring konsumentfrågor. I Svea
genomfördes över 1 000 butiksaktiviteter
under 2003.

Medlemsutvecklingen har varit mycket positiv
i de fem konsumentföreningarna och under
2003 tillkom närmare 70 000 nya medlemmar,
en ökning med 4 procent. Medlemsantalet är 
1,8 miljon i dessa föreningar.

 

Coop Sverige är ett helägt dotterbolag till
Coop Norden, som ägs till 42 procent av KF.
Coop Sverige ansvarar för den dagligvarubase-
rade detaljhandeln i de medlemsfrämjande
föreningarnas områden.

Coop Sveriges detaljhandel drivs i butikskon-
cepten Coop Konsum, Coop Forum och det
under 2003 etablerade Coop Extra, som är stora
dagligvarubutiker. Coop Konsum med sina
355 butiker är Sveriges största integrerade
dagligvarukedja. Coop Forum har 43 stor-
marknader och är den största stormarknads-
kedjan i Sverige. Coop Sveriges marknadsandel
är cirka 14 procent i de regioner där Coop
Sverige driver dagligvaruhandeln.

Coop Sveriges försäljning till de detaljhandels-
drivande föreningarna ökade med 5 procent
och uppgår till cirka 5 miljarder kronor. 

För att öka effektiviteten och kraftigt sänka
kostnaderna genomfördes under året bespa-
ringsåtgärder i den centrala organisationen, ter-
minalstrukturen och kedjorna. Ett projekt har
inletts för att i det närmaste halvera centrala
kostnader i Coop Sverige.

Coop Sveriges intäkter ökade med 1 procent
jämfört med 2002. Coop Forum hade ökade
intäkter och Coop Konsum en svag nedgång
på grund av minskat antal butiker.
Rörelseresultat före strukturkostnader ökade
med 156 Mkr till 225 Mkr, vilket delvis för-
klaras av betydande avsättningar till företagets
pensionsstiftelse i fjol och försäljning av fastig-
heter under 2003.



  
 

Medlemskortet Coop MedMera fungerar som
medlemmarnas nyckel till det kooperativa pre-
mieprogrammet samt andra tjänster och erbju-
danden från föreningarna, KF och Coop
Sverige. Till Coop MedMera knyts också för-
måner i samarbete med partners utanför konsu-
mentkooperationen.

När medlemmar handlar i kooperativa butiker
finns möjligheten att få poäng på sina inköp
enligt regeln att 1 krona ger 1 poäng. Poängen
genererar premiecheckar. 7 500 poäng ger en
check värd 50 kronor eller 5 respektive 10 pro-
cents rabatt, beroende på butikskedja, vid ett
inköpstillfälle. 

Under 2003 gjordes 156 miljoner poängregi-
strerade köp av en försäljning på drygt 37,5
miljarder kronor. 

Totalt genererades 7,3 miljoner premiecheckar,
vilka medlemmarna löste in för rabatter till ett
värde av cirka 440 Mkr.

Utöver premiecheckar ges medlemmarna andra
förmåner och erbjudanden kopplade till Coop
MedMera, till exempel hotell, resor, museer.
Under 2003 infördes hotellpremie, som ett
nytt användningsområde för premiechecken.
Medlemmarna utnyttjade hotellpremien för 
51 000 bokade hotellnätter.

Närmare 480 000 medlemmar har valt att
utnyttja Coop MedMera som betalkort med
konto. Kortet kan användas på cirka 1 100 för-
säljningsställen samt cirka 800 OKQ8-stationer.

Coop MedMera Konto ger bra ränta på hus-
hållskassan. Kontot ger 2,20 procents ränta
(mars 2004) på insatta medel upp till 15 000
kronor. Tidningen Mersmak skickas till
medlemmar, som använder Coop MedMera
Konto. Övriga medlemmar får hämta tidningen
utan kostnad i butiker och stormarknader.
Under 2003 har tidningen Mersmak haft över
780 000 läsare per nummer.

I oktober 2001 introducerades Bistånd På
Köpet. Detta innebär möjligheter för medlem-
mar med Coop MedMera Konto att automatiskt
avrunda betalningar uppåt till närmaste hel
krona och därmed bidra till kooperativt bistånd.

Pengarna delas mellan biståndsorganisationer-
na Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser.
121 000 medlemmar har anslutit sig till
Bistånd På Köpet sedan starten i oktober
2001, vilket genererat över 6,2 Mkr i bistånd.

 

KF Sparkassa erbjuder sedan 1908 medlemmar
i konsumentföreningarna ett långsiktigt spa-
rande till förmånliga räntor. Kapitalkonto ger
2,70 procent och KFs 5-årslån 3,10 procent
(mars 2004). KF Sparkassa hade vid årsskiftet
en inlåning på drygt 3,4 miljarder.

   
 

Med återställd finansiell styrka och stabilitet är
KF berett att öka ansträngningarna för att
främja hela den konsumentkooperativa daglig-
varuhandeln.

Genom att förvalta och utveckla Coop
MedMera skapar KF en plattform för medlem-
marna att få del av medlemskapets fördelar.

KFs helägda dotterbolag KF Fastigheter verkar
för att utveckla etableringar av nya butiker och
handelsplatser. Under 2003 avslutade och
påbörjade KF Fastigheter nybyggnation av sju
stycken handelsplatser i samarbete med Coop
Sverige eller en detaljhandelsdrivande förening.

    



    

Därtill påbörjades projektering och handels-
analyser för tio nyetableringar eller utbyggnader.
KF Fastigheter kan som Sveriges största butiks-
förvaltare bidra med fastighetskunnande och
projektledning, samt projektfinansiering i
samarbete med KFs internbanksfunktion KF
Finans.

KF Finans hanterar internbanksfunktionen åt
samtliga bolag inom KF-koncernen och härtill
åt konsumentföreningarna i Sverige. För dotter-
bolagen bistår även KF Finans med likviditets-
planering, transaktionshantering, bankrelationer,
valutahantering och finansiell riskkontroll.

Genom ett under året påbörjat projekt inom
konsumentfrågor utökar KF arbetet med att
driva opinionsbildning i för medlemmarna
angelägna frågor.

KF arbetar även med den konsumentkooperativa
dagligvaruhandeln som aktiv ägare Coop
Norden.

 

KF och konsumentföreningarna utgör en fede-
rativ organisation med omfattande inbördes
ekonomiska relationer. KF Föreningsrevision är
föreningarnas och KFs instrument för att minska
den gemensamma affärsrisk som föreligger
inom en federativ organisation med inbördes
beroenden.

KF Föreningsrevision skall bidra till att konsu-
mentföreningarnas verksamhet genomförs
säkert och effektivt. Uppdraget är att i den
omfattning som följer av god revisionssed
granska konsumentföreningarnas årsredovis-
ningar och bokföring samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning.

Uppdraget omfattar också att enligt respektive
konsumentförenings stadgar granska föreningens
skötsel. Föreningens ledningsorgan delges revi-
sionens iakttagelser rörande föreningens tillstånd. 

Revisionsberättelsen lämnas till konsumentför-
eningens stämma. Uppgifter från konsument-
föreningarnas ekonomiska redovisning presente-
ras också för KFs styrelse i sammanställd form.



  

 
Coop Norden bildades under år 2002 av nors-
ka Coop NKL, danska FDB och svenska KF
genom att sammanföra sina respektive daglig-
varuverksamheter. Verksamheterna omfattade
både butikskedjor och centrala funktioner för
inköp, logistik och marknadsföring.

Integrationen till en nordisk dagligvarukoncern
pågår och är nödvändig för att möta en ökad
internationalisering inom detaljhandeln och ett
kraftigt ökat konkurrenstryck på den nordiska
marknaden. Samtidigt pågår arbete mellan
Coop Norden och ägarförbunden att hitta for-
mer för att bibehålla den nödvändiga lokala
förankringen.

Med bildandet av Coop Norden år 2002 är
konsumentkooperationen i Norden först med
en totalintegrerad nordisk konstruktion och är
därmed pådrivande i utvecklingen.


   

Den nordiska marknaden uppvisar stora skill-
nader när det gäller förekomsten av olika
butiksformer och i vilken typ av butiker till-
växten finns. Även om en del av olikheterna är
låsta av historiska eller geografiska orsaker är
trycket stort i riktning mot marknadsanpass-
ning och harmonisering. Butiker med fokus på
lågpris (hard discount) är ett dynamiskt seg-
ment framför allt i Danmark. I Norge står låg-
prisbutikerna med en mindre aggressiv profil
för närmare hälften av hela detaljhandelsför-
säljningen i landet, men trots detta är prisni-
vån genomsnittligt högre än i övriga Norden.
Lågprissegmentet är växande också i Sverige. I
Sverige finns också högeffektiva storbutikskon-
cept inom livsmedel med stora sortiment, god
kvalitet och låga priser. Traditionella supermar-
kets står under hård press från olika håll; stor-
marknader, stora matbutiker, service/tillgäng-
lighetsbutiker och lågprisbutiker. Det finns
utrymme för traditionella supermarkets också
framöver, men då är läget och den lokala kon-
kurrensbilden avgörande. Tillgänglighet har
blivit allt viktigare. Hög tillgänglighet i form

av närhet och öppettider motiverar högre priser.
Många av Coops nuvarande supermarkets
kommer att utvecklas till service/tillgänglig-
hetsbutiker. Stormarknader är det område där
de skandinaviska marknaderna uppvisar störst
likhet. Det är också det segment där Coop i
nuläget är mest dominerande med Coop Obs!
i Norge, Coop Forum i Sverige och Kvickly 
X-tra i Danmark.

 

Verksamhetsåret 2003 var det första året med
gemensam drift under tolv månader i Coop
Norden-koncernen. Rörelsens intäkter ökade
med 2,5 procent till 86 miljarder svenska kronor.
Justerat för valutaeffekter var ökningen 4,1
procent. Starkast var ökningen i försäljning till
samvirkelagen i Norge, speciellt till stormark-
naderna och till lågprisbutikerna. 

Coop Norden-koncernens resultat efter finan-
siella poster var 22 Mkr för 2003 jämfört med
–353 Mkr för 2002, vilket innebär en förbätt-
ring om 375 Mkr. Rörelseresultatet uppgick
till 457 Mkr, vilket innebar en ökning om 
348 Mkr jämfört med 2002. Resultatet för år
2003 är belastat med kostnader av struktur-
och engångskaraktär om 553 Mkr. Det påver-
kar positivt intäkter av engångskaraktär med
totalt 296 Mkr från försäljningen av Margarin-
fabrikken Norge och intäktsföringen av KFs

 



  

garanti avseende Coop Sveriges resultat 2002.
Strukturkostnaderna avser i huvudsak Coop
Sveriges effektivitetsprogram samt bildandet av
en koncerngemensam varuförsörjningsfunktion
i Danmark.

 

Den nordiska fusionen bygger på idén att kon-
solidera, utnyttja och förstärka den starka
marknadsposition som konsumentkooperationen
har i Norden. Den skapar synergier genom att
utnyttja den sammanlagda styrkan och volymen
i dagligvaruhandeln i de tre nordiska länderna.

För att skapa synergier och ta tillvara de möjliga
fördelarna av den nordiska fusionen har Coop
Norden byggt upp gemensamma funktioner.
Under året har en ny gemensam organisation
för varuförsörjning införts i Coop Norden.
Varuförsörjningen gäller i Sverige såväl Coop
Sveriges som föreningarnas butiker och stor-
marknader. Kategoriorganisationen för daglig-
varor – Food – har sin huvudsakliga placering i
Köpenhamn, men det finns också nationella
spegelorganisationer för att säkerställa att de
skillnader som finns i marknaderna och de
lokala önskemål som finns inom konsument-
kooperationen tillgodoses. 

Specialvaror är en helt integrerad funktion
med säte i Köpenhamn för koncernens alla
inköp av specialvaror, förutom de som gäller
Bygg & Trädgård. Bygg & Trädgård är ett seg-
ment där Coop Norden är starkt i Norge och
Sverige. Funktionen är placerad i Stockholm
och Oslo. Funktionen Indirekta varor köper in
alla produkter, varor och tjänster som inte säljs
vidare till kunderna. Samordning pågår också
på logistikområdet mot en gemensam spedi-
tionsorganisation.

 

Konsumentkooperationen i de nordiska län-
derna har genom åren utvecklat en allt större
kunskap om vad kunderna efterfrågar. Från
den utgångspunkten har en utveckling skett av
egna varumärken i de tre länderna. En viktig
drivkraft bakom bildandet av Coop Norden är

att ta tillvara de synergier som gemensamma
inköp ger. Ytterligare synergier kan uppnås
genom att samordna de egna kooperativa varu-
märkena i Norden.

Coop Nordens egna varumärken bygger på och
utvecklas med fokus på kundernas önskemål
och köpbeteende. Genom Änglamark
(Sverige), Natura Økologi (Danmark) och
Coop Natur (Norge) har ekologiska alternativ
drivits fram inom en rad varukategorier.

Coop är det nya nordiska varumärket för pro-
dukter med hög kvalitet men med lägre pris än
ledande varumärken på marknaden. I Sverige
innebär det att produkter med varumärket
Signum kommer att byta namn till Coop. 
X-tra är Coop Nordens nya gemensamma låg-
prisvarumärke och priserna är bland de lägsta
på respektive marknad. Även finländsk koope-
ration deltar i samarbetet omkring X-tra, vilket
ytterligare ökar inköpsvolymerna och förstärker
synergieffekten.

Gemensamma inköp och gemensamma varu-
märken innebär gemensamma krav. Därför har
Coop Nordens styrelse beslutat om policies på
områdena miljö, etik samt produktsäkerhet
och hälsa.



”Vi bör i framtiden försöka ta alla hjälpmedel i vår tjänst som kan
effektivisera vårt arbete. Jag säger inte att vi skall försöka bli stora,
ty jag är rädd för att vi inom kooperationen ska fika efter storheten.
Låt den tanken vägleda er, att vi skall bli så effektiva som möjligt.
Föreställ er, att ni sitter hemma vid matbordet hemma hos den enskilde
medlemmen och fundera över hur åtgärden ser ut från det utsiktsläget.”
Albin Johansson, 1886–1968, KFs affärschef 1920 och verkställande direktör 1924–1957
Ur anförande vid KFs 50-årskongress 1949



K

  

 

KF Medias affärsidé är att genom utveckling
och förvärv inom strategiska områden bygga
en modern bok- och mediakoncern.
Verksamheterna ska integreras och synergier
mellan de olika företagen tas tillvara, samtidigt
som de enskilda företagens egen kraft och mång-
åriga goodwill bibehålls och vidareutvecklas.
KF Media omfattar bokhandel, bokförlag,
interaktiva media och tidningar.

Försäljningen i koncernen uppgick 2003 till 
1 978 Mkr, en ökning med 2 procent.

År 2003 blev ett år i nivå med 2002, som var
ett för bokbranschen som helhet mycket fram-
gångsrikt år. Under 2002 sänktes momsen på
böcker och momssänkningen slog igenom i
konsumentledet i så gott som full utsträckning.
Priserna sänktes med cirka 15 procent och
volymerna ökade med ungefär lika mycket i
många försäljningskanaler.

    


Akademibokhandelsgruppen med 53 butiker
hade en fortsatt positiv utveckling efter före-
gående års rekordhöga ökningstakt. Fyra nya
butiker tillfördes verksamheten under våren
2003. De nya butikerna finns i Helsingborg,
Väla, Gävle och Kalmar. I Citybutiken i
Stockholm utökades lokalytan och en ny pocket-
avdelning i anslutning till en vinbar öppnades.
I Gleerups i Lund samt i butikerna i Göteborg,
Växjö och Örebro har omfattande ombyggna-
tioner genomförts. I 22 butiker har barnboks-
avdelningen ställts om i enlighet med nytt
koncept.

Den 1 januari 2004 övertogs Domus bokhandel
i Karlstad.

Akademibokhandeln använder aktivt
MedMera-kortet i sin marknadsföring. Till
exempel har MedMera-kunder inbjudits till
speciella VIP-kvällar.



  

    

Tidningen Vi firade under hösten 90 år.
Tidningen har en positiv utveckling av prenu-
merantstocken, som är dess viktigaste intäkts-
källa.

Beslut har tagits om övergång till månadsutgiv-
ning från 2005.

 

Under 2003 uppgick investeringarna totalt i
KF Media till 112 Mkr. En stor del därav
användes för förnyelse och utveckling av
Akademibokhandelns butiker.
Akademibokhandeln kommer att fortsätta med
butiksexpansion och butiksomställningar
under 2004.

  

Under året överfördes Bokus till KF Media
som ett helägt dotterbolag. Verksamheten upp-
visar ett positivt resultat.

Under hösten 2003 påbörjade Bokus ett fram-
gångsrikt samarbete med MedMera-kortet och
tidningen Mersmak, där medlemmar erhöll
förmånliga erbjudanden. Samarbetet fortsätter
och skall vidareutvecklas under 2004.

  


P.A. Norstedt & Söner visade en fortsatt positiv
utveckling, trots att jämförelsetalen från 2001
och 2002 innehåller framgångar med bestsellers
som Harry Potter och Sagan om Ringen, samt
Nobelpristagaren Imre Kertész 2002. 

Intressebolagen utvecklas som helhet mycket
positivt och samtliga redovisar överskott.

Bokklubben Hem & Trädgård, som lanserades
2001, fortsatte att växa. Under 2002 lanserades
ytterligare en bokklubb, Mat & Njutning, vilken
fått ett positivt mottagande på marknaden.
Pan Hörböcker som etablerades 2002 har tagit
en stark position på marknaden. 

   
 

Pan Vision har genomgått ett par år av stark
konsolidering. Trots detta förändringsarbete
har kraften i sälj- och marknadsorganisationen
bibehållits.

Pan Visions spel ”Backpacker 3” blev höstens
försäljningssuccé på spelsidan. Utveckling av
tilläggsspel med nya äventyr påbörjades och
dessa lanseras 2004. Även på DVD-området
nådde Pan Vision stora framgångar med pro-
dukter som ”Parlamentet” och ”Hip Hip”.

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat.
Vd: Börje Fors

Försäljning KF Media: 1 978 Mkr (1 935 Mkr)

Medelantal anställda: 944, varav 618 kvinnor och 326 män

Antal butiker inom Akademibokhandeln: 53 (49)
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KappAhls vision är att bli Nordens ledande
modekedja för kundgruppen ”Kvinnor 30–50
år med man och barn”.

KappAhl-koncernen bestod vid utgången av
2003 av 237 butiker belägna i Sverige, Norge,
Finland och Polen. I Kina finns ett inköpsbolag
med filialer, som arbetar med inköpsstöd och
kvalitetskontroll i ytterligare ett antal länder.
Verksamheten är uppdelad på fyra affärs-
områden; Dam, Herr, Barn och Kosmetik.

 


KappAhls omfattande förbättringsprogram,
som lanserades under våren 2002, har fortsatt
att stärka resultatet. Ett stort antal åtgärder har
under året vidtagits för att förbättra försäljningen
och bruttomarginalen. Det viktigaste har varit
arbetet med att få sortimentet att passa
KappAhls fokuserade kundgrupper och att öka
fullprisförsäljningen. Därtill har de olika kom-
ponenterna i varukostnaden bearbetats för att
ytterligare förbättra marginalerna.

Även valutautvecklingen har påverkat brutto-
marginalerna positivt då en stor del av inköpen
sker i US-dollar och Hong Kong-dollar.
KappAhls sammanlagda försäljning uppgick
till 3 810 Mkr exklusive moms (3 869).
Försäljningen utvecklades svagt under första
halvåret men hade en stark uppgång under
andra halvåret. Försäljningsminskningen beror
främst på att verksamheten i Danmark avyttrats.
På jämförbara butiker har försäljningen ökat
med 6 procent. Utlandsandelen av försäljningen
minskade till 44 procent (48).

Rörelsemarginalen har förbättrats från –5,6
procent år 2001 till –2,0 procent 2002 och
+3,2 procent 2003. I maj 2003 bröt KappAhls
resultat nollstrecket på rullande tolvmånaders-
basis. För helåret 2003 blev resultatet före
finansiella poster 120 Mkr, en ökning med
326 Mkr på två år.



 

  

Under 2003 fokuserade KappAhl på kundmö-
tet. Här har butikspersonalen den viktigaste
rollen. Deras sätt att möta dem som kommer
in i butiken kan avgöra om besökaren går däri-
från som nöjd kund. Investeringarna koncentre-
rades till befintliga butiker. Syftet med detta är
att ytterligare stärka KappAhl-butiken som en
attraktiv mötesplats. Tre nya butiker öppnades
under året. Sex butiker stängdes inklusive den
enda i Tjeckien.

Byxor är en strategisk varugrupp för KappAhl.
Det förändrade byxkonceptet, med bland annat
färre antal modeller och förbättrad passform,
har uppskattats av kunderna och medfört en
ökande marknadsandel.

Inom herrsortimentet har för första gången i
KappAhls moderna historia ett externt varu-
märke lanserats i form av U.S. Polo
Association.

 -

KappAhl har under 2003 ytterligare utvecklat
MedMera-konceptet till en betydande kanal
för att ge MedMera-kunder extra förmåner och
därmed stärka lojaliteten till KappAhl och
MedMera. KappAhl har de flesta månader
under 2003 skickat ut ett antal rabatterbju-   
danden till MedMera-kunder, vilka utnyttjat
dessa frekvent. 

Mer än hälften av KappAhls försäljning i
Sverige under 2003 är till MedMera-kunder.
Antalet aktiva MedMera-kunder hos KappAhl
har under året ökat med cirka 100 000.
Relationen till MedMera-kunderna och deras
köp hos KappAhl har bidragit till resultatför-
bättringen under 2003.



Varje år säljer KappAhl ungefär 40 miljoner
plagg. Alla varor tillverkas av fristående företag
i Asien och Europa. För att kunna kontrollera
produktionsvillkoren tillämpas sedan 1997 en
uppförandekod – Code of Conduct – som
handlar om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet,

barnarbete, löner och arbetstider.
Uppförandekoden baseras på FNs deklaration
om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention
och ILOs konventioner om arbetsrätt och 
arbetsvillkor. Leverantörer åtar sig att genom
successiva förbättringar uppfylla de krav
KappAhl ställer.

Vd: Christian W Jansson

Totalt antal butiker: 237. Sverige 124, Finland 31, 

Norge 73, Polen 9

Försäljning: 3 810 Mkr (3 869 Mkr)

Medelantal anställda: 2 393 därav 2 131 kvinnor och 

262 män
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Kooperativa Förbundet ska aktivt och med
kraft verka för svensk konsumentkooperativ
dagligvaruhandel. Det innebär dels att vara en
stark partner i rollen som förbund för landets
konsumentföreningar, dels att vara trovärdig
som långsiktig ägare i Nordens största daglig-
varukoncern, Coop Norden. 

För detta krävs att KF har en stark egen
balansräkning med avseende på soliditet, likvi-
ditet och skuldsättningsgrad samt att KF därtill
har positiva kassaflöden. KF ska som förbund
vara en kompetent rådgivare i strategiska,
finansiella och fastighetsrelaterade frågor och
ska som ägare i Coop Norden vara aktivt
genom styrelsearbetet i Coop Norden och i
dotterbolaget Coop Sverige. 

KF ska också kunna vara en ekonomisk partner
för investeringar i dagligvaruhandeln och
butiksfastigheter samt genom projektfinansiering
i utvecklingsprojekt. Därtill ska KF vara en
stark och aktiv ägare i de helägda bolagen KF
Fastigheter, KF Media och KappAhl.
Säkerställande av en långsiktigt professionell
finans- och kapitalförvaltning genom KF och
säkerställande av ekonomisk och finansiell kom-
petens i KF är hörnstenar för att kunna genom-
föra dessa uppdrag.



  

 

KF Finans fungerar som internbank för dotter-
bolagen inom KF-koncernen och för landets
konsumentföreningar genom ett gemensamt
koncernkontosystem, ”kontokuranten”.
Finansavdelningen ansvarar tillsammans med
KF Invest för koncernens finansiella tillgångs-
förvaltning, bankrelationer, ränte- och valuta-
exponering samt för finansiell riskkontroll.
Finansavdelningen agerar vidare som rådgivare
åt dotterbolag och konsumentföreningar i olika
typer av finansiella frågor. Genom att arbeta
med en central finansförvaltning får KF till-
gång till bättre villkor hos banker, lägre trans-
aktionskostnader och bättre avkastning på
finansiella tillgångar. En central finansförvalt-
ning är också en förutsättning för att kunna
säkerställa fullgod finansiell riskkontroll och
riskhantering.

KF Finans medverkar vid projektfinansiering
relaterad till konsumentkooperativa satsningar
inom dagligvaruhandeln. Under 2003 har
finansavdelningen genom finansiella garantier,
rådgivning och kreditgivning medverkat till
finansiering av bland annat Tuna Park i
Eskilstuna och Lillänge i Östersund med en
investeringsvolym om totalt cirka 600 Mkr.

KF Finans köper idag vissa tjänster kopplade
till internbanksverksamheten från Coop
Norden. Från och med september 2004 kommer
KF att sköta internbanken med egna resurser,
vilket innebär krav på ökad bemanning av
finansavdelningen. Framför allt genomförs
förstärkningen av finansavdelningen för att
klara ansvaret för koncernens ökade likviditet
och kravet på effektiv hantering av denna.
Förändringen kommer också att innebära ut-
ökade resurser för service åt dotterbolag och
föreningar. 

 

KF Invests uppdrag är att förvalta KFs likviditet
och finansiella investeringar. För förvaltningen
av likvida medel har styrelsen i KF Invest fast-
ställt en portföljstrategi. Denna är konservativ
och baserar sig på en avvägning mot KFs övriga
finansiella och operationella åtaganden med
avseende på affärsrisk, räntebindning, likviditet 

och valutarisk. Förväntad portföljavkastning 
ligger 1-2 procent över inlåningsräntan. 
Genom placeringsbeslut i KF Invests styrelse
och investeringskommitté förvaltas också kon-
cernens innehav i räntebärande värdepapper.
Totalt förvaltar KF Invest en tillgångsportfölj
på 3 miljarder kronor.

Marknadsbevakning, analys, genomförandet av
de enskilda affärerna samt bokföring och rap-
portering av desamma görs av KF Finans på
uppdrag av KF Invest.  Aktivitetsnivån höjs i
kapitalförvaltningen i och med att KF Finans
förstärker sin bemanning under året.
Ambitionen är därmed att under året fullfölja
genomförandet av den fastställda portföljstrate-
gin med avseende på portföljsammansättning,
diversifiering, förvaltning, riskuppföljning och
rapportering.

Vd: Magnus Håkansson

Förvaltat kapital: 3,0 miljarder kronor
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KF Fastigheters affärsidé är att tillsammans med
företagets kunder skapa, driva, effektivisera och
utveckla attraktiva och lönsamma marknads-
platser. Fokus ligger på konsumentkooperativ
detaljhandel. KF Fastigheter har två uppdrag,
dels att fungera som konsumentkooperationens
kompetenscenter i fastighetsfrågor, dels att äga
och utveckla en egen fastighetsportfölj med
inriktning på detaljhandelsfastigheter.



Föregående år var tjänsteverksamheten koncen-
trerad på att lansera tjänsteerbjudanden och
formalisera uppdraget mot Coop Sverige, som

är KF Fastigheters största tjänstekund. Under
2003 har KF Fastigheter fortsatt sin tjänsteut-
veckling av fyra kompetensområden; portfölj-
förvaltning, marknadsplatsutveckling, byggpro-
jektledning och facility management, vilket
inkluderar fastighetsförvaltning, hyresgästrepre-
sentation och elupphandling. Under året har
även tjänsteverksamheten lanserats mot konsu-
mentföreningarna. Det har resulterat i nya
uppdrag som främst inriktat sig på utveckling
och fastighetsrådgivning. Därmed har samarbetet
med den konsumentkooperativa dagligvaru-
handeln om etablering och utveckling av butiker
och handelsplatser intensifierats under året. 
Det gäller såväl Coop Sverige som de detalj-
handelsdrivande föreningarna. 

Några tongivande uppdrag är bland annat två
samägda marknadsplatsutvecklingsprojekt, där
KF Fastigheter samarbetar med Konsum
Jämtland – Lillänge i Östersund – och Konsum
Gävleborg – Valbo Volymhandel i Gävle.
Vidare utvecklar KF Fastigheter Hökaren i
Borlänge på uppdrag av fastighetsägaren Coop
Sverige Fastigheter AB. I övrigt har Konsum
Nord under året beställt två handelsanalyser
för att utvärdera några eventuella nyetablerin-
gar. Inom facility management har nya upp-
drag inletts med bland andra Konsum Norrort
och Ktf Karlskoga. Konsum Norrort har ett
förvaltningsentreprenadavtal med KF Fastigheter.
I Ktf Karlskoga fungerar KF Fastigheter som
rådgivare och utför drift och underhållsplane-
ring samt analyser av energiförbrukningen. 



  

KF Fastigheter bistår Konsum Bjursås med
portföljrådgivning. Intäkter från tjänsteverk-
samheten år 2003 uppgick till cirka 90 Mkr.



Den egna fastighetsportföljen utgörs av 80 fast-
igheter med ett marknadsvärde om 3,8 miljarder
kronor. Den uthyrningsbara ytan uppgår till
cirka 600 000 kvadratmeter. Under 2003 har
KF Fastigheter fortsatt sitt arbete med att förädla
den egenägda fastighetsportföljen. Företaget
har under året investerat knappt 500 Mkr i
om- och nybyggnationer samt fastighetsförvärv.
Försäljningar är en annan del i arbetet att öka
avkastningen och under året har fastigheter
och andelar i bolag avyttrats för cirka 500 Mkr.
Intäkterna som främst avser hyror uppgick till
434 Mkr. 

Lönsamheten var fortsatt god och direktavkast-
ningen ökade från 5,8 procent år 2002 till 6,5
procent 2003. Resultatökningen kan dels här-
ledas till färdigställandet av två köpcentrum,
Bäckebol Homecenter och Jägersro Center, dels
till att vakansgraden minskat från 6 procent år
2002 till 3,6 procent vid utgången av 2003.
Minskningen beror till största delen på större
uthyrningar av lagerlokaler i Backaplan, Årsta
och Lammhult.

 

KF Fastigheter har fortsatt hög utvecklingsin-
tensitet och driver ett tiotal av Sveriges största
utvecklingsprojekt för detaljhandel. Under 2003
färdigställdes satsningarna på Jägersro Center i
Malmö, Bäckebol Homecenter i Göteborg
samt Stadion i Malmö. Under hösten 2003
gick tre stora projekt in i byggskedet. Först ut
var Värmdö Marknad utanför Gustavsberg,
tätt följt av Tuna Park i Eskilstuna och Lillänge
i Östersund. KF Fastigheter är ägare av han-
delsplatserna, vilka alla har en Coop Forum
stormarknad som en stark attraktion. Lillänge
samägs med Konsum Jämtland som blir först
ut av de detaljhandelsdrivande föreningarna att
öppna en stormarknad med ett Coop Forum-
koncept.

Under året påbörjades också projektering av
Kronan Köpcentrum i Mora, Brommastaden i
Stockholm, Arninge i Täby, Mårtenstorget i
Lund och Boländerna i Uppsala. 

 

Miljöarbetet i KF Fastigheter är främst inriktat
på energieffektivisering, miljövänlig energian-
vändning och miljöanpassning i byggande och
fastighetsdrift, till exempel miljökrav i val av
byggmaterial och källsortering i avfallshante-
ringen. Företagsledningen har tidigare beslutat
om ett organiserat, målsatt och mätbart miljö-
arbete. Detta sker genom införandet av ett 
miljöledningssystem utformat enligt standarden
i ISO 14001 samt en långsiktig strävan mot
certifiering enligt detta system. Under 2003
har en kompletterande utbildning av intern-
revisorerna skett. En inventering av förekomst
och hantering av kemikalier i verksamheten
har genomförts.

Vd: Bernt-Olof Gustavsson

Intäkter: 481 Mkr (556 Mkr)

Medelantal anställda: 97, varav 36 kvinnor och 61 män
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Vår Gårds affärsidé är att erbjuda attraktiva
konferens- och möteslösningar för företag,
myndigheter och organisationer. Konceptet är
hög servicenivå, förstklassigt kök, vacker och
funktionell miljö och konferensaktiviteter med
inriktning på konst, kultur och gastronomi. 

Sedan 1993 är Vår Gård en renodlad konferens-
anläggning med övervägande externa gäster. 
En medveten satsning på gastronomi och den
egna konstsamlingen har givit Vår Gård en
tydlig profil i konferensbranschen och konceptet
är i ständig vidareutveckling. Konkurrensen på
konferensmarknaden i stockholmsområdet är
intensiv. Ett sextiotal anläggningar i den
gemensamma branschorganisationen finns
inom en radie av 60 kilometer. Det som ut-
märker Vår Gård jämfört med andra anlägg-
ningar är den höga nivån på matupplevelsen,
konstsamlingen och den vackra miljön.

Trots den ökande konkurrensen i konferens-
branschen var efterfrågan på Vår Gårds tjänster
god och beläggningen någorlunda hög under
året. Försäljningen minskade dock med 8 pro-
cent och uppgick till 34 Mkr (37 Mkr). 
Trots nedgången i försäljning förbättrades
rörelseresultatet.



Vår gård har de senaste tio åren samarbetat
med den klassika musikarrangören Musica
Amandi. Konceptet med konstvisning, konsert
och supé är mycket uppskattat.
För att ytterligare höja den gastronomiska
upplevelsen har investeringar gjorts i ett eget
bageri. Investeringar för att höja hotellstandar-
den har påbörjats. Rummen får helt ny inred-
ning och heltäckningsmattorna byts ut mot
ekparkett.

Under 2003 fick Vår Gård i uppdrag att för-
valta all konst som finns i Kooperativa
Förbundets ägo. Vissa konstverk kommer att
ingå i Vår Gårds publika samling, vilket ökar
attraktionskraften i visningsverksamheten.

Vd: Monica Rasmussen

Försäljning: 34 Mkr (37 Mkr)

Medelantal anställda: 40 därav 31 kvinnor och 9 män



”Flera kooperativa experiment misslyckades därför att det fattades
kapital. Medlemmarna menade, att det är omoraliskt att ta ränta,
men de hade ändå inte tillräckligt av idealism för att låna ut sina
pengar utan ränta. Andra hade invändningar av moralisk karaktär
mot att föreningen betalade kapitalränta, och då det inte var möjligt
att få pengar utan ränta, företog dessa moraliska människor ingenting
– de voro för moraliska för att kunna uträtta något.”
George Jacob Holyoake, 1817–1906
Brittisk kooperativ historiker



Styrelsen och verkställande direktören får här-
med avge följande årsredovisning för verksamhe-
ten i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk 
förening.

kf koncernen
KF är förbund för Sveriges konsumentföre-
ningar. Huvuduppgift är att tillsammans med 
föreningarna säkerställa att föreningarnas 
medlemmar över hela landet kan handla till 
bra priser i attraktiva butiker, som drivs med 
lönsamhet. Denna uppgift utför KF främst ge-
nom att vara den största ägaren (42 procent) i 
dagligvarukoncernen Coop Norden. I Sverige 
driver Coop Norden butiker (Coop Konsum) 
och stormarknader (Coop Forum) genom dot-
terföretaget Coop Sverige. I dessa områden fi nns 
cirka 60 procent av medlemmarna. Övriga cirka 
40 procent av medlemmarna fi nns i områden där 
konsumentföreningarna äger och driver butiks-
verksamheten.

Antalet medlemmar i konsumentkooperatio-
nen ökade med cirka 86 000 och uppgick vid 
årsskiftet till närmare 2,9 miljoner.

Förbundet och föreningarna har det gemen-
samma ansvaret för kunskapsutveckling och opi-
nionsbildning och den medlemsdemokratiska 
processen. KF företräder konsumentkoopera-
tionens gemensamma intressen gentemot olika 
samhällsorgan.

KF driver utvecklingsarbete för att skapa yt-
terligare värden för medlemmarna och öka att-
raktiviteten i medlemskapet. All affärsutveckling 
utgår från medlemsbasen. 

För att kunna fullgöra sina åtaganden måste 
KF vara lönsamt och fi nansiellt stabilt. KF utö-
var ett aktivt ägarskap med kompetens för stra-
tegisk och ekonomisk ägarstyrning i dotter- och 
intressebolag. Särskild vikt läggs vid ägandet i 
Coop Norden såsom det mest omfattande och 
ett för framtiden avgörande åtagande för konsu-
mentkooperationens utveckling i Sverige. 

KF ekonomisk förening är moderföretag i 
KF-koncernen, som omfattar KappAhl, KF 
Media, KF Fastigheter, KF Invest samt Vår 
Gård Kursgården, KF Försäkring och KF 
Föreningsrevision. I moderföretaget ingår KF 
Kort med KF Sparkassa. KF Kort ansvarar för 
Coop MedMera-konceptet.

koncernens resultat och 
försäljning
Verksamhetsåren 2002 och 2003 innebar en 
vändpunkt inom KF. Resultatförbättringar har 
uppnåtts inom samtliga verksamheter i KF-kon-

cernen. Samtliga helägda verksamheter redovisar 
vinst 2003.

Det tvååriga åtgärdsprogram som styrelsen 
fastställde i början av 2002 har gett en resultat-
förbättring före skatt med ca 900 Mkr mellan 
åren 2001 och 2003. Resultatet före skatt blev 
228 Mkr, en förbättring med 508 Mkr jämfört 
med år 2002 (– 280 Mkr). Resultatet efter skatt 
blev 407 Mkr, en förbättring med 688 Mkr jäm-
fört med år 2002 (– 281 Mkr). 

Koncernens totala försäljning uppgick under 
2003 till 31 394 Mkr. Redovisad försäljning under 
2002 (18 494 Mkr) är inte jämförbar till följd av 
bildandet av Coop Norden. 

Av koncernens försäljning år 2003 utgör 25 103 
Mkr KFs samhandel med konsumentförening-
arnas medlemmar. 6 304 Mkr utgör försäljning 
från KFs dotterföretag. KappAhl svarar för 60 
procent av dotterföretagens försäljning och har 
en försäljningsökning för jämförbara enheter på 
6 procent. KF Media svarar för 31 procent och 
har haft en försäljningsökning med 2 procent.

Koncernens fi nansiella ställning är god. 
Nettoskulden har minskat från 4 814 Mkr år 
2001 till 2 329 Mkr 2002 och nu till 1 812 Mkr. 
Detta innebär att skuldsättningsgraden har fort-
satt sjunka från 1,10 år 2001 till 0,53 år 2002 och 
nu till 0,40. Soliditeten uppgick 2001 till 26,5 
procent och ökade till 39,2 procent 2002, delvis 
beroende på bildandet av Coop Norden. Under 
år 2003 har soliditeten minskat till 36,4 procent. 
Minskningen förklaras helt av att MedMera-
kontostocken återfördes från Coop Bank och 
därmed ökade balansomslutningen. Utan denna 
förändring har soliditeten ökat även under år 
2003, till 40,0 procent.

Likviditeten är god. KF lånar inget från bank-
systemet.

kf ekonomisk förening
KF ekonomisk förening är koncernens moder-
företag och har en organisation bestående av 
funktionerna Förbundskansli; Föreningsfrågor; 
Ekonomi, Finans & IT; KF Kort samt KF 
Sparkassa.

kf fi nans och kf sparkassa
KF Finans fungerar som internbank och arbetar 
med såväl föreningar som dotterföretag. KF 
Finans ansvarar för den övergripande likvidi-
tetsplaneringen och att koncernens fi nansiella 
tillgångar förvaltas på ett professionellt sätt. KF 
Finans agerar som rådgivare åt dotterföretag 
och föreningar i fi nansiella frågor. KF Finans 
har ansvar för hanteringen av konton och tran-

30  förvaltningsberättelse

förvaltningsberättelse 



saktioner, bankrelationer, valutahantering och 
fi nansiell riskkontroll.

KF Sparkassa förvaltar inlåning från medlem-
marna med konkurrenskraftig ränta på kapital-
konton och 5-årslån. Inlåningen har ökat och var 
vid årsskiftet 3,4 miljarder kr (3,0 miljarder kr). 
Under året har MedMera-kontostocken med 
netto cirka 1,3 miljarder kr i medlemsinlåning 
återförts till KF från Coop Bank. 

Beslut har tagits att ytterligare förstärka verk-
samheten med utökad organisation i KF Finans. 

kf kort
KF Kort svarar för KFs kortverksamhet, dels 
mot medlemmar i form av utgivning av Med-
Mera-kortet och utveckling av nya förmåner, 
dels mot konsumentkooperationens övriga verk-
samheter i form av inlösen av korttransaktioner 
och utveckling av nya sätt att öka medlemsnyt-
tan. Genom MedMera-konceptet koordinerar 
även KF Kort till viss del konsumentkooperatio-
nens gemensamma marknadsföring.

Koncernens detaljhandelsdrivande fö-
retag använder medlemskortet MedMera 
i sin marknadsföring. Till exempel har 
Akademibokhandeln via MedMera-utskick bju-
dit in medlemmar till VIP-kvällar. KappAhl 
har under de senaste fem åren ökat sin använd-
ning av MedMera-konceptet för att nå kunder-
na och mer än hälften av omsättningen kommer 
nu från MedMera-innehavare. Bokus lansera-
de under år 2003 särskilda MedMera-erbjudan-
den och ger även poäng på inköp från Bokus. 
Premieprogrammet gäller i Akademibokhandeln, 
KappAhl, Power Hemelektronik, Coop Sveriges 
butiker samt i butiker i de detaljhandelsdrivan-
de föreningarna. Det fi nns partners som erbju-
der möjlighet till poängintjäning och rabattera-
de priser för medlemmar som köper el och tele-
foni via Coop MedMera. Vidare fi nns möjlighet 
att via partners att utnyttja poäng och få rabatter 
för hotellvistelse.

KF Kort redovisade under 2003 ett knappt 
överskott. Målet är kostnadstäckning och en 
vinstmarginal som möjliggör fortlöpande affärs-
utveckling.

kf invest
KF Invest har i uppdrag att förvalta KFs likvidi-
tet. Bolaget förvaltar dels omsättningsaktier och 
dels investeringar i fonder och onoterade aktier. 

Omsättningsaktierna har vid årets utgång 
ett marknadsvärde på 193 Mkr (123 Mkr). KF 
Invests investeringar i riskkapitalfonder och 
onoterade aktier har ett bokfört värde på 159 

Mkr (126 Mkr). KF Invest har dessutom ett 
förvaltningsuppdrag avseende moderbolagets 
innehav i Nordico Invest I och II bokfört till 31 
Mkr (19 Mkr). Utöver innehaven i riskkapital-
fonder och onoterade aktier har KF Invest under 
året även investerat i hedgefonder till ett värde 
av 199 Mkr.

kappahl
KappAhl ökade för andra året i rad resultatet 
och genererar ett rörelseresultat på 120 Mkr, en 
ökning med 326 Mkr på två år. Med en försälj-
ning på 504 Mkr var julhandeln 2003 den bäs-
ta någonsin. Försäljning på jämförbara enheter 
ökade med 6 procent under året. Flera åtgärds-
program har gett effekt. Det viktigaste har varit 
att få sortimentet att passa kundgruppen »kvin-
nor 30–50 med man och barn«. Åtgärderna har 
lett till betydande ökningar av marknadsandelar-
na inom segmenten dam och barn. Effektivare 
logistik har inneburit ökad leveranssäkerhet och 
gett »färskare varor« i butik med minskat behov 
av realisationer och ökad bruttomarginal som 
resultat. Under hösten lanserades U.S. Polo Assn 
för att öka attraktiviteten för KappAhls herrav-
delning.

kf media
KF Medias rörelseresultat för 2003 blev 64 Mkr. 
I gruppen ingår Akademibokhandeln, förlags-
gruppen P.A. Norstedt & Söner, Pan Vision 
med verksamhet inom interaktiva media, 
Internetbokhandeln Bokus samt Tidningen Vi. 

Akademibokhandelns försäljning och resul-
tat blev i linje med förra årets rekord. Under året 
förvärvades fyra nya butiker i verksamheten. I 
februari etablerades en ny allmänbutik i Kalmar. 
I maj förvärvades butiker i Helsingborg, Väla 
och Gävle. Citybutiken i Stockholm utökade 
sina lokaler, vilket gav utrymme för en ny pock-
etsatsning i anslutning till en vinbar. Antalet bu-
tiker uppgår till 53 (49).

P.A. Norstedt & Söner visade en fortsatt positiv 
utveckling, trots att jämförelsetalen innehåller 
exempelvis Harry Potter och Nobelpristagaren 
Kertész 2002. Intressebolagen utvecklas myck-
et positivt och samtliga redovisar överskott. 
Bokklubben Hem & Trädgård fortsatte att växa. 
Under 2002 lanserades ytterligare en bokklubb, 
Mat & Njutning, vilken fått ett positivt motta-
gande under 2003.

Pan Vision vände under året till positivt resul-
tat efter ett par år av konsolidering. Trots föränd-
ringsarbetet har Pan Vision lyckats behålla kraf-
ten i sin marknadsorganisation vilket lett till yt-
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terligare stärkt marknadsposition. Pan Visions 
spel »Backpacker 3« blev höstens försäljningssuc-
cé inom datorspel.

Internetbokhandeln Bokus hade en god ut-
veckling och gjorde år 2003 sitt första positiva 
helårsresultat.

kf fastigheter
KF Fastigheters verksamhet innehåller dels en 
egen fastighetsportfölj med 80 fastigheter med 
ett bokfört värde om 3,0 miljarder kr (inklusi-
ve Avtalsfastigheter), motsvarande ett bedömt 
marknadsvärde om 3,8 miljarder kr, dels ett ut-
bud av fastighetsrelaterade tjänster till före-
tag inom och utanför kooperationen. Till ut-
vecklingsprojekten under 2003 hör bland annat 
handelsplatserna Bäckebol och Jägersro samt 
projekteringen av handelsplatsen Lillänge i 
Östersund i samarbete med Konsum Jämtland. 
Lönsamheten var fortsatt god och direktavkast-
ningen ökade från 5,8 procent år 2002 till 6,5 
procent år 2003. Totalavkastningen ökade från 
drygt 10 procent till knappt 13 procent.

vår gård kursgården 
Vår Gård erbjuder konferenslösningar för före-
tag, myndigheter och organisationer. Det som 
utmärker Vår Gård är det lättillgängliga läget, 
den höga nivån på matupplevelsen, konstsam-
lingen och den vackra miljön. Investeringar för 
att höja hotellstandarden har inletts.

kf föreningsrevision
KF Föreningsrevisions uppdrag är att granska 
konsumentföreningarnas årsredovisningar och 
bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. 
Uppdraget omfattar även granskning av före-
ningarnas skötsel och rapportering till förening-
ens ledningsorgan.

coop norden
Dagligvarukoncernen Coop Norden, där KF 
äger 42 procent, redovisar för 2003 ett rörelse-
resultat om 457 Mkr (109 Mkr) och ett resul-
tat före skatt om 22 Mkr (– 353 Mkr). KFs andel 
av Coop Nordens resultat uppgick till –63 Mkr 
(–148 Mkr). Justering har gjorts för den resultat-
garanti som KF betalat till Coop Norden som 
en följd av att Coop Sveriges resultat 2002 inte 
nådde den nivå som avtalats om vid bildandet av 
Coop Norden. 

Svaga resultat i fl era av Coop Nordens ked-
jor och betydande strukturkostnader tynger re-
sultatet. Synergieffekterna till följd av fusionen - 
både när det gäller inköp och de strukturåtgär-

der som nu vidtas i dotterföretagen – har dock 
börjat märkas. Såväl besparingsprogram som sy-
nergier väntas successivt ge större effekter under 
de närmaste 12–18 månaderna.

power hemelektronik 
Samarbetet med den norska Expertgruppen, 
som trädde in som delägare med 49 procent år 
2002, har fördjupats under år 2003. Detta har 
medfört lägre kostnader och ett delvis förnyat 
sortiment. Försäljningen på jämförbara enheter 
var oförändrad och resultatet förbättrades un-
der året.

övriga verksamheter
Coop Elektro är under avveckling sedan febru-
ari 2003. Den operativa verksamheten ingår nu-
mera  i Power Hemelektronik. Coop Bank är 
sedan juni 2003 under avveckling och likvidatio-
nen beräknas vara helt genomförd under första 
halvåret 2004. Under året avyttrades innehavet i 
Bibliotekstjänst och resterande 50 procent av ak-
tierna i Bokus förvärvades.

förslag till disposition av 
fria medel
Fritt eget kapital i koncernen uppgår vid årsskif-
tet till 892 Mkr. Enligt moderföreningens ba-
lansräkning står till föreningsstämmans förfo-
gande:

Balanserade vinstmedel 519 713 880,39
Årets resultat  92 843 690,62

 612 557 571,01

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

Till reservfonden 13 926 553,59
Ränta på insatskapital 80 822 089,31
Ränta på förlagsinsatser 77 867 912,20
Balanseras i ny räkning 439 941 015,91

 612 557 571,01
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resultaträkning för kf koncernen

Mkr Not 2003 2002

Nettoomsättning 1 31 394 18 494

Kostnad för sålda varor 2 – 28 371 – 15 515

BRUTTORESULTAT 3 023 2 979

Försäljningskostnader 2 – 2 587 – 2 702

Administrationskostnader 2 – 574 – 656

Övriga rörelseintäkter 3 408 663

Övriga rörelsekostnader 2 – 4 – 131

Andelar i intresseföretags resultat 4 28 23

Andelar i joint ventures resultat 5 – 63 – 297

RÖRELSERESULTAT 2, 6, 25, 27 231 – 121

Finansiella intäkter och kostnader 7 – 3 – 159

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 228 – 280

Skatt 8 179 – 1

ÅRETS RESULTAT 9 407 – 281



balansräkning för kf koncernen

Mkr Not 2003-12-31 2002-12-31

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 64 53

Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 29 29

Hyresrätter och liknande rättigheter 1 1

Goodwill 322 462

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 416 545

Byggnader och mark 2 759 2 726

Inventarier, verktyg och installationer 496 476

Pågående nyanläggningar 124 76

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 3 379 3 278

Andelar i intresseföretag 28 74 97

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 11 –

Andelar i joint ventures 28 1 593 1 697

Fordringar hos joint ventures, räntebärande 600 684

Andra långfristiga värdepappersinnehav 28 351 341

Uppskjutna skattefordringar 194 17

Andra långfristiga fordringar, räntebärande 111 188

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 2 934 3 024

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 729 6 847

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Råvaror och förnödenheter 3 5

Varor under tillverkning 13 14

Färdiga varor och handelsvaror 781 887

Förskott till leverantörer 4 1

VARULAGER 801 907

Kundfordringar 373 287

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 8 104

Fordringar hos intresseföretag, ej räntebärande 88 35

Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 114 99

Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 408 71

Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 586 971

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 223 191

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 13, 14 1 800 1 758

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 15 2 611 1 163

KASSA OCH BANK 541 488

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 753 4 316

SUMMA TILLGÅNGAR 23 12 482 11 163
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balansräkning för kf koncernen

Mkr Not 2003-12-31 2002-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Insatskapital 1 616 1 565

Förlagsinsatser 1 147 1 145

Bundna reserver 863 876

BUNDET EGET KAPITAL 3 626 3 586

Fria reserver 485 1 056

Årets resultat 407 – 281

FRITT EGET KAPITAL 892 775

TOTALT EGET KAPITAL 16 4 518 4 361

GARANTIKAPITAL 18 20 20

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser, räntebärande

53 57

Övriga avsättningar, ej räntebärande 89 61

AVSÄTTNINGAR 19 142 118

Långfristiga skulder, räntebärande 253 272

LÅNGFRISTIGA SKULDER 21 253 272

Skulder till kreditinstitut 9 540

Förskott från kunder 71 0

Leverantörsskulder 595 599

Skulder till intresseföretag, ej räntebärande 54 58

Skulder till joint ventures, räntebärande 337 606

Skulder till joint ventures, ej räntebärande 23 23

Skatteskulder 4 5

Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 5 430 3 532

Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 317 321

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 709 708

KORTFRISTIGA SKULDER 14, 22 7 549 6 392

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 23 12 482 11 163

POSTER INOM LINJEN

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter 20 590 587

Ansvarsförbindelser 24 296 108
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förändringar i eget kapital för kf koncernen
Mkr

Insats-
kapital

Förlags-
insatser

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets
resultat Summa

UTGÅENDE BALANS 2001-12-31 1 514 963 853 1 670 – 604 4 396

Kursdifferens 1) 1 163 164

S:a förändring som inte redovisas i resultaträkning 0 0 1 163 0 164

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 100 – 100

Fondering insatskapital 51 – 51 0

Övrig disposition av föregående års resultat – 604 604 0

Ökning av förlagsinsatser 182 182

Årets resultat – 281 – 281

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital 22 – 22 0

UTGÅENDE BALANS 2002-12-31 1 565 1 145 876 1 056 – 281 4 361

Kursdifferens 1 – 153 – 152

S:a förändring som inte redovisas i resultaträkning 0 0 1 – 153 0 – 152

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 99 – 99

Fondering insatskapital 52 – 52 0

Övrig disposition av föregående års resultat – 281 281 0

Minskning av insatskapital – 1 – 1

Ökning av förlagsinsatser 2 2

Årets resultat 407 407

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital – 14 14 0

UTGÅENDE BALANS 2003-12-31 1 616 1 147 863 485 407 4 518
1) Ingående ackumulerad kursdifferens per 1 januari 2001, som redovisats direkt mot eget kapital, uppgick till –11 Mkr.

kassafl ödesanalys för kf koncernen
Mkr Not 2003 2002
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter fi nansiella poster 26 228 – 280

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet 26 348 391
576 111

Betald skatt – 4 – 2

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDR. AV RÖRELSEKAPITAL 572 109

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning(–)/Minskning(+) av varulager 119 27

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 62 – 471

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 64 98

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 817 – 237

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade aktieägartillskott – 151 – 1 137

Förvärv av dotterföretag 26 – 9

Försäljning av dotterföretag 26 – 303

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – 62 – 70

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 757 – 693

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 816 238

Investeringar i fi nansiella tillgångar – 505 – 130

Avyttring/minskning av fi nansiella tillgångar * 114 4 520

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 554 2 425

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av förlagsinsatser 2 182

Förändring inlåning Sparkassan/MedMera 14 1 641 – 681

Övrig förändring av lån – 568 – 1 066

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 100 – 99

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 975 – 1 664

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 238 524

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 528 1 006

KURSDIFFERENS I LIKVIDA MEDEL – 2 – 2

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 26 2 764 1 528

 *) Förändring år 2002 är till större del en effekt av att KF inte längre fi nansierar till Coop Norden AB apporterade verksamheter.
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resultaträkning för kf ekonomisk förening

Mkr Not 2003 2002

Nettoomsättning 1 25 156 12 020

Kostnad för sålda varor 2 – 25 126 – 11 994

BRUTTORESULTAT  30 26

Försäljningskostnader 2 – 270 – 320

Administrationskostnader 2 – 128 – 176

Övriga rörelseintäkter 3 270 377

Övriga rörelsekostnader 2 – 34 – 120

RÖRELSERESULTAT 2, 25, 27 – 132 – 213

Finansiella intäkter och kostnader 7 – 132 – 929

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER – 264 – 1 142

Bokslutsdispositioner 17 0 1

Skatt 8 357 144

ÅRETS RESULTAT 93 – 997
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balansräkning för kf ekonomisk förening

Mkr Not 2003-12-31 2002-12-31

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 9 –

Patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

– 2

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 9 2

Byggnader och mark 232 236

Inventarier, verktyg och installationer 49 57

Pågående nyanläggningar 5 1

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 286 294

Andelar i koncernföretag 28 2 632 2 632

Andelar i intresseföretag 28 50 115

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 11 –

Andelar i joint ventures 28 1 901 1 803

Fordringar hos joint ventures, räntebärande 600 684

Andra långfristiga värdepappersinnehav 28 190 213

Uppskjutna skattefordringar 241 –

Andra långfristiga fordringar, räntebärande 38 62

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 5 663 5 509

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 958 5 805

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Råvaror och förnödenheter 3 5

Förskott till leverantörer 3 –

VARULAGER 6 5

Kundfordringar 74 18

Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 2 563 2 873

Fordringar hos koncernföretag, ej räntebärande 3 3

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 8 104

Fordringar hos intresseföretag, ej räntebärande 2 1

Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 47 57

Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 204 70

Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 216 309

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 7

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 13, 14 3 138 3 442

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 15 2 224 1 040

KASSA OCH BANK 452 384

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 820 4 871

SUMMA TILLGÅNGAR 23 11 778 10 676
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balansräkning för kf ekonomisk förening

Mkr Not 2003-12-31 2002-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Insatskapital 1 616 1 565

Förlagsinsatser 1 147 1 145

Reservfond 747 747

BUNDET EGET KAPITAL 3 510 3 457

Balanserad vinst 520 1 370

Årets resultat 93 – 997

FRITT EGET KAPITAL 613 373

TOTALT EGET KAPITAL 16 4 123 3 830

OBESKATTADE RESERVER 17 10 10

GARANTIKAPITAL 18 20 20

Övriga avsättningar, ej räntebärande 46 22

AVSÄTTNINGAR 19 46 22

Långfristiga skulder, räntebärande 252 272

LÅNGFRISTIGA SKULDER 21 252 272

Skulder till kreditinstitut – 274

Förskott från kunder 3 –

Leverantörsskulder 141 56

Skulder till koncernföretag, räntebärande 1 089 1 743

Skulder till koncernföretag, ej räntebärande 76 30

Skulder till intresseföretag, ej räntebärande 49 54

Skulder till joint ventures, räntebärande 337 606

Skulder till joint ventures, ej räntebärande 18 18

Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 5 430 3 532

Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 98 105

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 86 104

KORTFRISTIGA SKULDER 14, 22 7 327 6 522

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 23 11 778 10 676

POSTER INOM LINJEN

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter 20 48 274

Ansvarsförbindelser 24 173 148



förändringar i eget kapital för kf ekonomisk förening
Mkr

Insats-
kapital

Förlags-
insatser

Reserv-
fond

Balanserad
vinst

Årets
resultat Summa

UTGÅENDE BALANS 2001-12-31 1 514 963 747 1 756 – 604 4 376

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 100 – 100

Fondering insatskapital 51 – 51 0

Övrig disposition av föregående års resultat – 604 604 0

Ökning av förlagsinsatser 182 182

Koncernbidrag 513 513

Skatteeffekt på koncernbidrag – 144 – 144

Årets resultat – 997 – 997

UTGÅENDE BALANS 2002-12-31 1 565 1 145 747 1 370 – 997 3 830

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 99 – 99

Fondering insatskapital 52 – 52 0

Övrig disposition av föregående års resultat – 997 997 0

Minskning av insatskapital – 1 – 1

Ökning av förlagsinsatser 2 2

Koncernbidrag 414 414

Skatteeffekt på koncernbidrag – 116 – 116

Årets resultat 93 93

UTGÅENDE BALANS 2003-12-31 1 616 1 147 747 520 93 4 123

kassafl ödesanalys för kf ekonomisk förening
Mkr Not 2003 2002

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter fi nansiella poster 26 – 264 – 1 142

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet 26 208 930

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDR. AV RÖRELSEKAPITAL – 56 – 212

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning(–)/Minskning(+) av varulager 2 – 1

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 29 – 22

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 104 – 72

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 79 – 307

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade aktieägartillskott – 138 – 1 127

Försäljning av dotterföretag – 112

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – 8 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 8 – 193

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 182

Investeringar i fi nansiella tillgångar – – 745
Avyttring/minskning av fi nansiella tillgångar * 301 4 642

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 149 2 871

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av förlagsinsatser 2 182

Förändring inlåning Sparkassan/MedMera 14 1 641 – 681

Övrig förändring av lån – 1 033 – 1 461

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 100 – 99

Erhållna koncernbidrag 517 513
Lämnade koncernbidrag – 4 – 1

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 1 023 – 1 547

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 251 1 017

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 425 408

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 26 2 676 1 425

*) Förändring år 2002 är till större del en effekt av att KF inte längre fi nansierar till Coop Norden AB apporterade verksamheter.
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redovisningsprinciper

Årsredovisningen för KF ekonomisk förening 
och KF-koncernen är upprättade enligt Årsredo-
visningslagen med tillämpning av Redovisnings-
rådets rekommendationer och Akutgruppsut-
talanden.

Från och med den 1 januari 2003 tillämpas föl-
jande rekommendationer från Redovisnings-
rådet: rr  2:02 Varulager, rr  7 Redovisning av 
kassafl öden, rr  22 Utformning av fi nansiella rap-
porter, rr  24 Förvaltningsfastigheter, rr  26 Hän-
delser efter balansdagen, rr  27 Finansiella instru-
ment : Upplysningar och klassifi cering samt rr 28 
Statliga stöd. Införandet av dessa rekommenda-
tioner har inte föranlett omräkning av jämförel-
seårets resultat- och balansräkning.

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

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvs-
metoden, vilket innebär att det egna kapitalet 

– inklusive beräknad andel eget kapital i obeskat-
tade reserver – som vid förvärvstillfället fanns i 
dotterföretaget, elimineras i sin helhet. Endast 
det resultat som uppkommit efter förvärvstid-
punkten 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 innehavstiden.

intresseföretag och joint 
venture
Företag där KF har betydande infl ytande 
klassifi ceras som intresseföretag. Vid förekomst 
av avtalsreglerat samarbete som innebär att 
samägarna har ett gemensamt bestämmande 
infl ytande sker klassifi cering som joint venture. 
Redovisning i koncernredovisningen sker enligt 
kapitalandelsmetoden. I koncernens resultaträk-
ning utgörs resultatandelar i intresseföretag och 
joint ventures av koncernens andel av redovisade 
resultat före skatt justerat för minoritetsintresse, 
i förekommande fall påverkad med 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 skall 
samtliga poster i balansräkningen räknas om 
till balansdagskurs, medan samtliga poster i re-
sultaträkningen räknas om till genomsnittskurs 
för perioden. Härvid uppkomna kursdifferenser 
redovisas inte över resultaträkningen utan har 
direkt påverkat koncernens bundna respektive 
fria reserver. 

klassifi ceringar
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och 
avsättningar består i allt väsentligt enbart av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balans-
dagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt enbart 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 rörelsefodringar och rörelse-
skulder redovisas netto i rörelseresultatet, medan 
motsvarande kursvinster/-förluster redovisas 
bland fi nansiella poster. Motsvarande netto 
på fi nansiella fordringar och skulder redovisas 
bland övriga fi nansiella poster. 

derivat
Koncernens valutafl öden är främst en effekt 
av varuinköp i utländska valutor. För att valu-
tasäkra dessa fl öden används terminskontrakt, 
valutaswappar och optioner. För att förändra 
räntestrukturen i den underliggande fi nansiella 
nettoskulden används räntederivat, FRA-kon-
trakt och futures. 

Orealiserade värdeförändringar på derivatin-
strument som används för valutasäkring av kom-
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mersiella fl öden respektive säkring av ränterisk 
omvärderas inte på balansdagen utan redovisas 
till sitt anskaffningsvärde. Ränteintäkter och 
räntekostnader som resulterar från dessa derivat 
redovisas löpande under räntenettot. 

immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar värderas till anskaffningskostnad 
med avdrag för avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt 
plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden 
och beräknade ekonomiska livslängd. Om det 
fi nns indikationer på värdenedgång görs en 
bedömning av återvinningsvärdet. Om återvin-
ningsvärdet understiger det bokförda värdet görs 
nedskrivning till detta belopp.

För immateriella och materiella anläggningstill-
gångar tillämpas följande avskrivningsprocent:

Byggnader och markanläggningar 1–5 %

Fastighetsinventarier 10 %

Maskiner och inventarier 10–33 %

Patent och övriga immateriella 
rättigheter 5–33 %

Goodwill 10–20 %

Vid förvärv av strategisk karaktär, t.ex. för att få 
tillgång till nya marknader, tillämpas för good-
will en avskrivningstid på upp till 10 år. 

fi nansiella 
anläggningstillgångar
Aktier och andelar som är anläggningstillgångar 
värderas individuellt. Om det fi nns indikationer 
på värdenedgång görs en bedömning av återvin-
ningsvärdet. Om återvinningsvärdet understiger 
det bokförda värdet görs nedskrivning till detta 
belopp. 

varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffnings-
värde och nettoförsäljningsvärde och enligt 
den s.k. »FIFU-(först in först ut-) metoden«. 
Inkuransrisker har därvid beaktats. 

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

kortfristiga placeringar
Omsättningsaktier värderas kollektivt enligt 
den s.k. portföljmetoden till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och börsvärdet på balansdagen 
för det samlade innehavet av omsättningsaktier. 
Kortfristiga räntebärande placeringar värderas 
till det lägsta av upplupet anskaffningsvärde och 
verkligt värde.

pensioner
Pensionsutfästelser som inte övertagits av 
försäkringsbolag eller på annat sätt säkerställts 
genom fondering hos extern part skuldförs i 
balansräkningen.

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 temporära skillnader mellan re-
dovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder enligt balansräkningsansatsen. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den ut-
sträckning det är sannolikt att den kan utnyttjas 
inom en överskådlig framtid.

leasing
Leasingavtal vari de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippade med ägandet 
i allt väsentligt är överförda till leasetagaren 
defi nieras som fi nansiellt leasingavtal. Inga 
väsentliga fi nansiella leasingavtal fi nns i KF-
koncernen. Samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella leasingavtal.

räntebärande respektive 
icke räntebärande
Tillgångar och skulder uppdelas i räntebärande 
respektive icke räntebärande. Ränta likställes ej 
med utdelning och av denna anledning redovi-
sas »anläggningsaktier« som icke räntebärande. 
Omsättningsaktier 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 fordran 
för lämnat koncernbidrag och utdelning redovi-
sas som räntebärande.
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kontokurantfordringar 
respektive skulder
KF-koncernen och konsumentföreningarna har 
ett gemensamt avräkningssystem  –  kontoku-
rantsystemet. Systemet används för avräkning av 
varuleveranser och övrig fakturering.

kassafl ödesanalys
Vid redovisning av kassafl öde från den löpande 
verksamheten har den indirekta metoden till-
lämpats. Likvida medel beräknas som summan 
av kassa och bank samt kortfristiga placeringar. 
Kortfristiga placeringar klassifi ceras som likvida 
medel med utgångspunkten att de har en 
obetydlig risk för värdefl uktuationer, att de lätt 
kan omvandlas till kassamedel samt att de har en 
löptid om högst tre månader.

operativt resultat
Operativt resultat defi nieras som legalt rörelse-
resultat justerat med jämförelsestörande poster 
som exempelvis reavinster och nedskrivningar.

�� KF ekonomisk förening har överlåtit aktier-
na i intresseföretaget Bibliotekstjänst AB till 
BTJ Intressenter AB.

�� KF ekonomisk förening har förvärvat res-
terande 50 % av aktierna i Bokus AB. Sam-
manlagda innehavet har därefter koncernin-
ternt överlåtits till KF Media AB.

jämförbarhet mot 
föregående år
För att erhålla jämförbarhet mellan åren har 
vissa beloppsmässiga omdisponeringar gjorts 
avseende år 2002.

nya redovisnings-
rekommendationer 2004
KF kommer från år 2004 att tillämpa Redovis-
ningsrådets rekommendation om Ersättningar 
till anställda (rr  29). Övergången bedöms inte 
medföra någon väsentlig effekt på eget kapital. 

fastställande av 
resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen kommer att 
fastställas på KFs ordinarie föreningsstämma.

förändringar i 
koncernstrukturen under 2003

�� Rörelsen i Coop Elektro AB har överlåtits till 
Power Hemelektronik AB. I samband här-
med har KF ekonomisk förening förvärvat 24 
% av aktierna i Power Hemelektronik AB. 
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Defi nitioner:

�� soliditet beräknas som summan av redovisat 
eget kapital, garantikapital, förlagslån samt mi-
noritetskapital i procent av balansomslutningen.

�� skuldsättningsgrad beräknas som netto-
skuld dividerat med eget kapital. Nettoskuld be-
räknas som summa räntebärande skulder inklu-
sive garantikapital och förlagslån, minus summa 
räntebärande tillgångar.

�� sysselsatt kapital beräknas som summa 
tillgångar med avdrag för icke räntebärande 
skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld. 

Defi nitioner av nyckeltal som beräknas för KF 
Fastigheter:

�� direktavkastning defi nieras som driftsnet-
to i relation till marknadsvärde vid årets ingång. 
Driftsnetto beräknas som hyresintäkter med av-
drag för kostnader avseende drift och underhåll.

nyckeltal

2003 2002 2001 2000 1999

Soliditet % 36,4 39,2 26,5 30,8 30,4

Skuldsättningsgrad ggr 0,40 0,53 1,10 0,66 0,61

Avkastning på sysselsatt kapital % 4,0 0,4 Neg 6,3 5,7

Räntetäckningsgrad ggr 2,4 0,1 Neg 2,4 2,4

Avkastning på eget kapital efter skatt % 9,2 Neg Neg 6,6 6,1

Följande nyckeltal beräknas för koncernen

�� soliditet

�� skuldsättningsgrad

��� avkastning på sysselsatt kapital

�� räntetäckningsgrad

�� avkastning på eget kapital efter skatt

�� avkastning på sysselsatt kapital beräk-
nas som resultat före kostnadsräntor och kurs-
differenser på fi nansiella skulder i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

�� räntetäckningsgrad defi nieras som resul-
tat före kostnadsräntor och kursdifferenser på 
fi nansiella lån dividerat med summa kostnads-
räntor och kursdifferenser på fi nansiella lån.

�� avkastning på eget kapital beräknas som 
resultat efter skatt i procent av genomsnittligt 
redovisat eget kapital.
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�� totalavkastning defi nieras som summan 
av driftsnetto och marknadsvärdesförändring 
med avdrag för investeringar dividerat med 
marknadsvärde. 
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              Koncernen
Mkr 2003 2002

KF ekonomisk förening 1) 25 103 11 970

KF Fastigheter 2) 481 556

KappAhl 3 810 3 869

KF Media 1 978 1 935

Övriga dotterföretag 35 201

Elimineringar – 13 – 37

Summa nettoomsättning KF-koncernen 31 394 18 494

1) Från juni 2002 har verksamheten inom KF ekonomisk förening utökats till att 
innehålla försäljning till medlemmar och detaljhandelsdrivande konsumentföreningar. 

2) Avser främst hyror. I beloppet ingår 53 Mkr (50) som redovisas som försäljning 
i KF ekonomisk förenings resultaträkning och som avser hyror från de så kallade 
Avtalsfastigheterna inom KF ekonomisk förening.

Försäljning till utländska köpare ingår med 1 712 Mkr (1 231).

not 1
nettoomsättning

      Koncernen        Moderföretaget
Mkr 2003 2002 2003 2002 

Kostnad för sålda varor 93 125 6 6

Försäljningskostnader 217 176 10 3

Administrationskostnader 44 44 1 1

Summa 354 345 17 10

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

Koncernens kostnad för hyrda lokaler uppgår för 2003 till 
609 Mkr. I KF ekonomisk förening är motsvarande kostnad 
12 Mkr. Merparten av hyreskontrakten inom detaljhandeln 
är omsättningsbaserade med varierande löptider och upp-
sägningstider. Hyreskontrakten omförhandlas löpande. 
Eftersom lokalhyror därmed inte kan prognosticeras med 
tillräcklig noggrannhet ingår dessa inte i leasingkostnaderna.

Hyreskostnaden för tillgångar som fi nansierats medelst leasing 
uppgår under 2003 och de följande fyra åren till:

Mkr 2003 2004 2005 2006 2007

KF-koncernen 8 8 7 6 6

not 2
avskrivningar och 
nedskrivningar

leasing

    Koncernen       Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002 

Reavinst vid avyttring av 
fastighet 144 208 2 84
Kortadministration och 
marknadsföring MedMera 197 154 197 154

Övrigt 67 301 71 139

Summa övriga 
rörelseintäkter 408 663 270 377

not 3
övriga rörelseintäkter

       Resultat före skatt
Mkr 2003 2002

Atrium Fastigheter AB 3) 22

Barnens Bokklubb AB 6 4

Bibliotekstjänst AB 1) 38 4

Bokus AB 7) 0 – 16

Coop Bank AB 6) – 46 –  

Coop Elektro AB 14 – 100

Fastighets AB Marieberg Centrum 3) 44

Fastighets AB TEDOVAL 3) 77

Inserator AB 3) 7

Karlshamns AB (publ.) 2) 10 13

Månadens Bok HB 9 6

Nordico Invest I och II 5) – 24

Power Hemelektronik AB – 6

Skeidar Möbler & Interiör AB 4) – 2

Övriga intresseföretag 3 – 12

Summa andelar i intresseföretags resultat 28 23

1) Innehavet i Bibliotekstjänst AB har avyttrats under 2003 med en reavinst på 35 Mkr.
2) Resultatet avser erhållen tilläggsköpeskilling. Innehavet avyttrades under 2001.
3) Innehaven avyttrade under 2002.
4) Innehavet avyttrat under 2001.
5) Av framtida investeringsåtagande, vinster och kostnadsansvar överläts 75% under 

2002 till Sjätte AP-fonden. Kvarvarande innehav redovisas som övrigt företag.
6) Avvecklingen av Coop Bank AB har föranlett omklassifi cering av innehavet, från att 

under 2002 klassifi cerats som joint venture.
7) I februari 2003 förvärvades utestående 50%. Innehavet redovisas härefter som 

dotterföretag.

not 4
andelar i 
intresseföretags resultat

Andel         Resultat före skatt
Mkr 2003 2003 2002

Coop Norden AB 42% – 63 – 148

Coop Bank AB 1) 45% – 149

S:a andelar i joint ventures resultat – 63 – 297

1) Avvecklingen av Coop Bank AB har föranlett en omklassifi cering av innehavet 
avseende 2003 från att under 2002 varit klassifi cerat som joint venture. Innehavet 
redovisas från och med 2003 som intresseföretag.

not 5
andelar i joint ventures resultat

Mkr 2003 2002

KF Fastigheter inkl. Avtalsfastigheter 303 417

KappAhl 120 70

KF Media 64 9

KF Invest – 3 – 13

Resultat från intresseföretag 28 23

Resultat från joint ventures – 63 – 297

Övrigt inklusive elimineringar – 218 – 330

Summa rörelseresultat 231 – 121

Resultatet i koncernen fördelar sig enligt följande:

not 6
rörelseresultat
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     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2003 2002 2003 2002

RESULTAT FRÅN ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG:

Realisationsresultat –    33

Nedskrivningar – 73 – 625

Summa – 73 – 592

RESULTAT FRÅN ANDELAR I 
INTRESSEFÖRETAG:

Utdelningar – 21

Realisationsresultat 5 10

Nedskrivningar – 67 – 126

Återföring av nedskrivningar 
avs. fi n.anl.tillgångar 15 –  

Summa – 47 – 95

RESULTAT FRÅN ANDELAR 
I JOINT VENTURES:

Realisationsresultat – 0

Nedskrivningar – – 273

Summa 0 – 273

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:

Utdelningar 13 34 13 34

Räntor 62 62 62 62

Nedskrivningar – 64 – 43 – 52 – 25

Återföring av nedskrivningar 
avs. fi n.anl.tillgångar 31 20 – 20

Summa 42 73 23 91

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER:

Utdelningar 3 2 – – 

Räntor 55 152 154 291

Rearesultat vid försäljning av 
fi nansiella oms.tillgångar 56 – 14 – – 

Nedskrivning av fi nansiella 
oms.tillgångar – – 68 – 0

Återföring av nedskrivningar 
avs. fi n.oms.tillgångar 9 16 22 16

Summa 123 88 176 307

RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER:

Koncernföretag – 63 – 98

Övriga företag – 168 – 320 – 148 – 269

Summa – 168 – 320 – 211 – 367

Summa fi nansiella intäkter och 
kostnader – 3 – 159 – 132 – 929

VARAV RESULTAT FRÅN KONCERN-
FÖRETAG INGÅR MED FÖLJANDE:

Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 106 161

Summa 106 161

not 7
fi nansiella intäkter 
och kostnader

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2003 2002 2003 2002

Aktuell skatt – 4 – 2 – –

Uppskjuten skatt 180 – 50 357 144
Skatt på andelar i 
intresseföretag/joint ventures 3 51 – –

Summa 179 – 1 357 144

SAMBAND MELLAN PERIODENS SKATT OCH REDOVISAT RESULTAT 
FÖRE SKATT

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2003 2002 2003 2002

Redovisat resultat före skatt 228 – 280 – 264 – 1 142
Skatt enligt aktuell skattesats, 
28% 1) – 64 78 74 320

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Av-/nedskrivning på 
koncernmässig goodwill – 26 – 12
Nedskrivning av aktier och 
fastigheter – 45 – 15 – 54 – 294
Avsättning/reservering, ej 
avdragsgill – 12 – 2 – 5 –
Övriga ej avdragsgilla 
kostnader – 13 – 8 – 1 – 2

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter:
Upplösning av avsättning/
reservering, ej avdragsgill 1 – –
Utdelning på aktier och 
andelar 6 10 3 15
Övriga ej skattepliktiga 
intäkter 51 38 46 47

Försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt:
Skatteeffekt försäljning av 
aktier 7 4 – 2 -5
Skatteeffekt försäljning av 
fastighet och bostadsrätt – 5 – 6 0 0

Utnyttjade underskottsavdrag:
Utnyttjande av tidigare 
aktiverade underskottsavdrag 0 – 2 – –
Utnyttjande av tidigare ej 
aktiverade underskottsavdrag 112 82 55 63

Underskott för vilka 
underskottsavdrag omvärderats/
ej redovisats 193 – 103 241 –
Justering av aktuell skatt för 
tidigare perioder – 2 – 1 – –
Justering för skattesats i 
utländska dotterföretag 0 1
Justering för skatt i 
intresseföretag och joint 
ventures – 22 – 65

Övrigt, netto – 1 – 1 – –

Summa redovisad skatt 179 – 1 357 144

1) Aktuell skattesats har beräknats med utgångspunkt från gällande skattesats för 
moderbolaget.

not 8
skatt
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AVDRAGSGILL TEMPORÄR SKILLNAD/UNDERSKOTTSAVDRAG SOM 
EJ FÖRANLETT REDOVISNING AV UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2003 2002   20031) 2002

Underskottsavdrag 355 1 483 0 1 105

Summa 355 1 483 0 1 105

1)  För 2003 har aktivering skett av uppskjuten skatt hänförbar till underskottsavdrag 
i KF ek för. Underskottsavdraget har tidigare ej ansetts balansgillt. Enligt KFs 
bedömning fi nns faktorer som övertygande talar för att tillräckliga framtida 
skattepliktiga överskott kommer att fi nnas.

TEMPORÄR SKILLNAD AVSEENDE INVESTERINGAR I 
DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖRETAG OCH JOINT VENTURES SOM 
EJ FÖRANLETT REDOVISNING AV UPPSKJUTEN SKATT

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 20031) 2002 20031) 2002

Redovisat värde – 3 394 – 4 742

Skattemässigt värde – 8 628 – 8 628

Temporär skillnad – 5 234 – 3 886

1)  Under 2003 har skattefrihet införts för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. 
Samtidigt har avdragsrätten för dylika kapitalförluster upphört. Till följd härav fi nns inga 
skattepliktiga temporära skillnader på investeringar i dotterföretag, intresseföretag och 
joint ventures.

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER OCH SKATTEFORDRINGAR 
KLASSIFICERAT PER BALANSRÄKNINGSKATEGORI

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2003 2002 2003 2002

Uppskjuten skatteskuld 1)

Övriga anläggningstillgångar 
(inkl ev. obeskattade reserver) 71 – 3 –

Summa 71 0 3 0

Uppskjuten skattefordran

Övriga anläggningstillgångar 4 0 0 0
Skattemässiga 
underskottsavdrag 261 17 241 –

Summa 265 17 241 0

Summa 194 17 238 0

1) I balansräkningen har uppskjuten skatteskuld kvittats mot uppskjuten skattefordran. 
Uppskjuten skatteskuld i moderföretaget ingår i obeskattade resrver

FÖRSÄLJNING TILL INTRESSEFÖRETAG OCH JOINT VENTURES

              Koncernen
Mkr 2003 2002

Intresseföretag – 9

Joint ventures 238 247

Summa försäljning till intresseföretag 
och joint ventures 238 256

KF-koncernen tillhandahåller tjänster inom fastighetsförvalt-
ning gentemot joint ventures och intresseföretag. Dessa tjänster 
består exempelvis av redovisning, teknisk och ekonomisk förvalt-
ning, kontorsservice, värmeavtal, hyresgästrepresentation och 
etableringsstöd. Härutöver tillkommer tjänster i samband med 
större byggprojekt. Under 2003 har dessa tillhandahållna tjänster 
uppgått till 48 Mkr (54) till joint ventures. Fakturerade hyror 
gentemot joint ventures och intresseföretag uppgick till 213 Mkr 
(152) respektive 16 Mkr (9).

KF Media har under 2003 sålt böcker och spel till joint ventures 
uppgående till 17 Mkr (34). 

KF Kort inom KF ekonomisk förening tillhandahåller tjänster 
bestående av administration och marknadsföring avseende Med-
Mera-kortet (premiepoäng) samt kortinlösen avseende bankkort 
och betal & kreditkort. Under 2003 har dessa tillhandahållna 
tjänster gentemot joint ventures och intresseföretag uppgått till 
92 Mkr (85) respektive 15 Mkr (43).

not 9
transaktioner med närstående

not 8, forts.
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 koncernen
Mkr

Balanserade
utgifter för utv. 

arbeten

Patent, licenser,
varum. samt

likn. rättigheter

Hyresrätter
och liknande

rättigheter

Goodwill Summa
immateriella
anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 124 68 20 925 1 137

Nyanskaffningar 46 13 0 13 72

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar – 33 – 10 – – – 43

Omklassifi ceringar/förvärvade företag – 4 48 – – 24 20

Kursdifferenser – 2 0 – – 64 – 66

Summa anskaffningsvärde 131 119 20 850 1 120

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början – 43 – 39 –19 –295 – 396

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 32 10 – – 42

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 0 –6 – 21 15

Årets avskrivning enligt plan – 28 – 19 0 – 66 – 113

Kursdifferenser 0 0 – 15 15

Summa avskrivningar enligt plan – 39 – 54 –19 – 325 –437

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 28 0 0 – 168 – 196

Omklassifi ceringar/förvärvade företag – – 36 – 24 – 12

Årets nedskrivningar 1) – – – – 67 – 67

Kursdifferenser – – – 8 8

Summa nedskrivningar – 28 – 36 0 – 203 – 267

Redovisat värde vid årets slut 64 29 1 322 416

Redovisat värde vid årets början 53 29 1 462 545

1) Årets nedskrivningar redovisas på raden Kostnad sålda varor i resultaträkningen. 

 moderföretaget
Mkr

Balanserade
utgifter för utv. 

arbeten

Patent, licenser,
varum. samt

likn. rättigheter

Summa
immateriella
anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 0 2 2

Nyanskaffningar 8 – 8

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 2 – 2 0

Summa anskaffningsvärde 10 0 10

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början 0 0 0

Årets avskrivning enligt plan – 1 – – 1

Summa avskrivningar enligt plan – 1 0 – 1

Redovisat värde vid årets slut 9 0 9

Redovisat värde vid årets början 0 2 2

not 10
immateriella anläggningstillgångar



noter  49

 koncernen
Mkr

Förvaltnings-
fastigheter;

byggnader 1)

Förvaltnings-
fastigheter;

mark o markanl1)

Inventarier,
verktyg och

installationer

Pågående
nyanläggn.

Summa
materiella

anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 2 702 480 1 304 76 4 562

Nyanskaffningar, aktiverade utgifter  154 77 149 261 641

Avyttringar, utrangeringar – 247 – 109 – 86 – – 442

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 117 44 45 – 213 – 7

Kursdifferenser – – – 48 – – 48

Summa anskaffningsvärde 2 726 492 1 364 124 4 706

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början – 348 – 18 – 828 0 – 1 194

Avyttringar och utrangeringar  17 0 68 – 85

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 9 2 – 1 – 10

Årets avskrivning enligt plan – 30 – 3 – 139 – – 172

Kursdifferenser – – 34 – 34

Summa avskrivningar enligt plan – 352 – 19 – 866 0 – 1 237

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 87 – 3 0 0 – 90

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 2 – – – 2

Under året återförda nedskrivningar 10 – 0 – 10

Årets nedskrivningar – 10 – – 2 – – 12

Summa nedskrivningar – 85 – 3 – 2 0 – 90

Redovisat värde vid årets slut 2 289 470 496 124 3 379

Redovisat värde vid årets början 2 267 459 476 76 3 278

 moderföretaget
Mkr

Förvaltnings-
fastigheter;

byggnader 1)

Förvaltnings-
fastigheter;

mark o markanl.1)

Inventarier,
verktyg och

installationer

Pågående
nyanläggn.

Summa
materiella

anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 303 59 116 1 479

Nyanskaffningar, aktiverade utgifter  – 0 3 6 9

Avyttringar, utrangeringar – 0 – 6 – – 6

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 14 0 2 – 2 14

Summa anskaffningsvärde 317 59 115 5 496

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början – 106 – 8 – 59 0 – 173

Avyttringar och utrangeringar – – 6 – 6

Omklassifi ceringar/förvärvade företag – 12 0 0 – – 12

Årets avskrivning enligt plan – 3 0 – 13 – – 16

Summa avskrivningar enligt plan – 121 – 8 – 66 0 – 195

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 12 0 0 0 – 12

Omklassifi ceringar/förvärvade företag – 3 – – – – 3

Summa nedskrivningar – 15 0 0 0 – 15

Redovisat värde vid årets slut 181 51 49 5 286

Redovisat värde vid årets början 185 51 57 1 294

taxeringsvärden                 Koncernen               Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Förvaltningsfastigheter; byggnader 1 636 1 646 166 167

Förvaltningsfastigheter; mark och markanläggningar 460 464 69 69

Summa 2 096 2 110 235 236

1) I KF-koncernen är hela innehavet av byggnader, mark och markanläggning klassifi cerat som förvaltningsfastigheter.

not 11
materiella anläggningstillgångar
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FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 
– VERKLIGT VÄRDE OCH DESS FÖRÄNDRING

Koncernen Moderföretaget

Mkr 2003 2003

Vid årets början 3 618 479

Nyanskaffningar 223 0

Investeringar i fastigheterna 250 2

Avyttringar – 430 – 1

Vid årets slut 3 776 509

Värdeförändring 115 29

Verkligt värde har fastställts baserat på interna bedömningar. 
Avstämning har också skett gentemot under året genomförda 
fastighetsförsäljningar.

Värdet har bedömts med hjälp av följande värderingsmetoder:
– Avkastningsvärdering genom nettokapitaliseringsmetoden, 

där ett normaliserat driftsnetto sätts i relation till ett marknads-
anpassat direktavkastningskrav.

– För mer svårbedömda fastigheter har värderingen komplette-
rats med avkastningsvärdering genom kassafl ödeskalkyler, 
där fastighetens framtida driftsnetton och bedömda restvärde 
nuvärdeberäknas.

– I några fall har ortprismetoden använts, där genomförda 
försäljningar av likvärdiga fastigheter på marknaden använts 
som underlag för värdebedömningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETERS PÅVERKAN 
PÅ PERIODENS RESULTAT

koncernen Hyres-
intäkter

Drifts-
netto

Direktav-
kastning

Mkr 2003 2003 2003

Köpcentrum 214 119 7,9%

Stormarknader 42 30 6,8%

Supermarket 14 10 8,4%

Lager och distribution 57 38 12,3%

Utveckling/handel 5 – 1 – 0,4%

Utveckling/ej handel 23 4 0,9%

Övrigt 21 7 3,2%

Summa 376 207 6,5%

moderföretaget Hyres-
intäkter

Drifts-
netto

Direktav-
kastning

Mkr 2003 2003 2003

Köpcentrum
Stormarknader
Supermarket
Lager och distribution 43 33 13,5%

Utveckling/handel 1 – 2 – 2,1%

Utveckling/ej handel
Övrigt 9 6 4,2%

Summa 53 37 7,7%

Direkta kostnader för outhyrda ytor i koncernen uppgår till 16,5 
Mkr varav större delen avser vakanta ytor i utveckling/ej handels-
fastigheter. I KF ekonomisk förening är de direkta kostnaderna 
för outhyrda ytor 4,6 Mkr. Kostnaden avser främst utveckling/ej 
handelsfastigheter.

not 11, forts.
materiella anläggningstillgångar
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 koncernen
Mkr

Andelar i
intresse-
företag

Fordringar 
hos intresse-

företag

Andelar i
joint 

ventures

Fordringar 
hos joint 
ventures 

Andra lång-
fristiga värde-

pappersinnehav

Uppskjutna
skatte-

fordringar

Andra lång-
fristiga 

fordringar

Summa
fi nansiella

anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 97 0 1 696 684 452 17 192 3 138
Tillkommande tillgångar/ fordringar 54 – 163 – 47 241 40 545
Avgående tillgångar/reglerade fordringar – 98 – – 73 – 84 – 4 – 64 – 58 – 381
Omklassifi ceringar/förvärvade företag 43 11 – 65 – – – – 59 – 70
Kursdifferenser 0 – – 128 – – – – 3 – 131

Summa anskaffningsvärde 96 11 1 593 600 495 194 112 3 101

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början 0 0 0 0 – 111 0 – 4 – 115
Avgående tillgångar/reglerade fordringar – – – – – – 3 3
Under året återförda nedskrivningar – – – – 31 – – 31
Årets nedskrivningar – 22 – – – – 64 – – – 86

Summa nedskrivningar – 22 0 0 0 – 144 0 – 1 – 167

Redovisat värde vid årets slut 74 11 1 593 600 351 194 111 2 934

Redovisat värde vid årets början 97 0 1 696 684 341 17 188 3 023

 moderföretaget
Mkr

Andelar i
koncern-

företag

Andelar i
intresse-
företag

Fordringar 
hos intresse-

företag

Andelar 
i joint 

ventures

Fordringar 
hos joint 
ventures 

Andra lång-
fristiga värde-

pappersinnehav

Uppskjutna
skatte-

fordringar

Andra lång-
fristiga 

fordringar

Summa
fi nansiella

anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 3 293 355 0 2 331 684 288 0 62 7 013
Tillkommande tillgångar/ fordringar 73 33 – 162 – 34 241 35 578
Avgående tillgångar/reglerade fordringar – – 154 – – – 84 – 4 – – – 242
Omklassifi ceringar/förvärvade företag – 256 11 – 256 – – – – 59 – 48

Summa anskaffningsvärde 3 366 490 11 2 237 600 318 241 38 7 301

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 661 – 240 0 – 528 0 – 75 0 0 – 1 504
Avgående tillgångar/reglerade fordringar – 44 – – – – – – 44
Omklassifi ceringar/förvärvade företag – – 192 – 192 – – – – 0
Under året återförda nedskrivningar – 15 – – – – – – 15
Årets nedskrivningar – 73 – 67 – – – – 53 – – – 193

Summa nedskrivningar – 734 – 440 0 – 336 0 – 128 0 0 – 1 638

Redovisat värde vid årets slut 2 632 50 11 1 901 600 190 241 38 5 663

Redovisat värde vid årets början 2 632 115 0 1 803 684 213 0 62 5 509

RESULTATRÄKNING:

Mkr 2003 2002

Rörelsens intäkter 36 143 35 270
Rörelseresultat 191 46
Finansnetto – 182 – 194
Skatt 4 62
Minoritetsandel – 1 0

Årets resultat 12 – 86

BALANSRÄKNING:

Mkr 2003 2002

Anläggningstillgångar 4 811 5 218
Omsättningstillgångar 4 892 4 589

Summa tillgångar 9 703 9 807

Eget kapital 1 603 1 719
Minoritetens andel 6 5
Avsättningar 196 80
Långfristiga skulder 2 700 3 189
Kortfristiga skulder 5 198 4 814

Summa eget kapital och skulder 9 703 9 807

Sammandrag av ägarandelen (42%) av resultat- och balansräkning för Coop Norden

not 12
fi nansiella anläggningstillgångar



         Koncernen          Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Kundfordringar 373 287 74 18

Utlåning MedMera 133 – 133 – 

Övriga fordringar 852 1 021 278 358

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 223 191 21 7

Kontokurantfordringar 
externt 9 21 9 21

Fordringar hos 
intresseföretag 96 139 10 105

Fordringar hos joint 
ventures 114 99 47 57

Fordringar hos 
koncernföretag 360 381

Kontokurantfordringar 
koncernföretag 2 206 2 495

Summa kortfristiga 
fordringar 1 800 1 758 3 138 3 442

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter består av:
Förutbetalda hyror 78 72 – – 

Övrigt 145 119 21 7

Summa 223 191 21 7

52  noter

not 13
kortfristiga fordringar

Innehavare av MedMera-kortet har möjlighet att på sitt konto 
sätta in pengar. Kontoinnehavare har även möjlighet att, efter 
kreditprövning, erhålla en kortkredit. I oktober 2002 överfördes 
alla MedMera-konton från KF till Coop Bank. Netto inklusive 
upplupen ränta uppgick överfört saldo till 1 362 Mkr. Som en del 
i avvecklingen av banken återgick alla MedMera-konton till KF 
under november 2003. Återfört saldo uppgick till 1 218 Mkr. Alla 
MedMera-konton har hela tiden hanterats av KF Kort på samma 
sätt som före överföringen.

not 14
in- och utlåning gentemot 
innehavare av medmera-kort

         Koncernen          Moderföretaget
Mkr 2003 2002 2003 2002

Placering hos bank 1 300 1 300

Kortfristig placering hos 
joint ventures 60 1 000 60 1 000

Obligationer och 
certifi kat 864 40 864 40

Aktier och andelar 387 123

Summa kortfristiga 
placeringar 2 611 1 163 2 224 1 040

not 15
kortfristiga placeringar

Enligt KFs stadgar deltar varje medlem med minst en insats på 
10 000 kr. Vid redovisat överskott förs 2/3 härav till medlems in-
satskonto som förräntning. 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 el-
ler delvis till annan medlem.

Utöver medlemsinsatser har kapital tillförts i form av förlagsinsat-
ser. Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande eget ka-
pital som vid förenings upplösning skall ha rätt efter föreningens 
fordringsägare men rätt framför medlemsinsatserna. Förlagsin-
sats får inlösas tidigast fem år från det att tillskottet gjordes. Från 
innehavarens sida gäller en uppsägningstid av minst två år. För-
lagsinsatser förräntas i enlighet med utfärdade förlagsandelsbevis.

Reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte 
går åt för täckning av balanserad förlust. Balanserade vinstmedel 
utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reserv-
fondsavsättning och efter att eventuell vinstutdelning lämnats.

not 16
eget kapital

 moderföretaget
Mkr

Vid 
årets

början

Boksluts-
disposi-
tioner

Vid 
årets
slut

Ackumulerade avskrivningar 
utöver plan för fastigheter 10 0 10

not 17
obeskattade reserver

I samband med att KF den 1 februari 1987 övertog huvuddelen 
av OK-föreningarnas och andra intressenters insatser i OK-för-
bundet träffades överenskommelsen att de frigjorda medlen skulle 
placeras i KF ekonomisk förening som garantikapital. Lånet på 
20 Mkr är bundet till den 1/1 2013 och är lämnat utan säkerhet.

not 18
garantikapital
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koncernen
Mkr Pensioner 1)

Garanti-
åtaganden 2)

MedMera-
premie 3)

Övriga
avsättningar

Summa
avsättningar

Vid årets början 57 5 8 48 118

Periodens avsättningar 2 – 1 45 48

Förvärvade företag – – – 2 2

Ianspråktagna avsättningar – – – – 6 – 6

Avyttringar/omklassifi ceringar – 1 – – – – 1

Återförda avsättningar 0 – 0 – 11 – 11

Kursdifferenser – 5 – – – 3 – 8

Vid årets slut 53 5 9 75 142

moderföretaget
Mkr

Garanti-
åtaganden 2)

Övri ga
avsättningar

Summa
avsättningar

Vid årets början 5 17 22

Periodens avsättningar – 25 25

Återförda avsättningar – – 1 – 1

Vid årets slut 5 41 46

1) Av avsatt belopp för pensioner är 22 Mkr (21) tryggade genom tecknad försäkring hos FPG.
 Utöver ovanstående tryggar KF sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring.
2) Avser kvarvarande garantier i samband med avyttring av verksamheter (gäller till januari 2004).
3) Köp via medlemskortet Coop MedMera genererar poäng till dess innehavare. Avsättning har gjorts baserat 

på genererade ej inlösta poäng vid årsskiftet och med hänsyn till inlösenfrekvens och giltighetstid.

not 19
avsättningar

               Koncernen                Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

TILL EGEN FÖRMÅN:

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar – 334 – 111

Ställda säkerheter för outnyttjad checkräkningskredit:
Fastighetsinteckningar 478 140 28 140

Ställda säkerheter för annat än skulder:
Företagsinteckningar 92 90

Fastighetsinteckningar 0

Övriga ställda säkerheter 20 23 20 23

Summa ställda säkerheter för annat än skulder 112 113 20 23

Summa ställda säkerheter 590 587 48 274

not 20
ställda säkerheter
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     Koncernen   Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Medlemsinlåning:
5-årslån 1) 202 222 202 222

Summa medlemsinlåning 202 222 202 222

Övriga långfristiga skulder: 2)

Skulder till kreditinstitut 51 50 50 50

Summa långfristiga skulder 253 272 252 272

1) Den del av KFs 5-årslån som förfaller senare än 1 år. Se vidare not 22 avseende 
medlemsinlåning.

2) Samtliga övriga långfristiga skulder förfaller mellan 1 och 5 år från balansdagen.

not 21
långfristiga skulder

     Koncernen   Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Medlemsinlåning: 1)

Sparkassan 2 962 2 580 2 962 2 580

5-årslån 248 247 248 247

Summa medlemsinlåning 3 210 2 827 3 210 2 827

Övriga kortfristiga skulder:
Inlåning MedMera 1 410 – 1 410 –

Skulder till kreditinstitut 9 540 – 274

Förskott från kunder 71 0 3 –

Leverantörsskulder 595 599 141 56

Skulder till koncernföretag 902 1 130

Skulder till intresseföretag 54 58 49 54

Skulder till joint ventures 360 629 355 624

Kontokurantskulder externt 810 705 810 705

Skatteskulder 4 5 – –

Övriga skulder 317 321 98 105

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 709 708 86 104

Kontokurantskulder 
koncernföretag 263 643

S:a övriga kortfristiga skulder 4 339 3 565 4 117 3 695

Summa kortfristiga skulder 7 549 6 392 7 327 6 522

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består av:
Personalrelaterade kostnader 251 252 10 11

Premiereserv i 
försäkringsverksamhet 128 118

Levererade ännu ej fakturerade 
varor 46 8

Övrigt 284 330 76 93

Summa 709 708 86 104

1) Medlemsinlåningen består huvudsakligen av sparmedel från medlemmarna i konsu-
mentföreningarna men också av placeringar från vissa anslutna medlemsorganisa-
tioner. 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 uppsägningstid. 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. 
Omklassifi cering har skett 2003 avseende medlemsinlåningen. Från att tidigare i sin 
helhet ha klassifi cerats som långfristig inlåning har nu en uppdelning gjorts i kort- och 
långfristig del. För att erhålla jämförbarhet mot föregående år har motsvarande 
omklassifi cering även skett avseende 2002.

not 22
kortfristiga skulder

FINANSIELLA INSTRUMENT REDOVISADE I BALANSRÄKNINGEN:

Redovisat 
värde 1) 

Verkligt 
värde 2)

Mkr 2003 2003

Tillgångar:
Obligationer 647 661
Innehav i riskkapitalbolag och 
onoterade aktier 351 351

Finansiella tillgångar med absolut 
avkastningsmål 199 199

Konvertibellån 636 721

Omsättningsaktier 187 193

Certifi kat 219 219

Placeringar i bank och övriga 
kortfristiga räntebärande instrument 1 380 1 380

Utlåning MedMera 133 133

Kassa och bank 541 541

Övrigt 346 348

Tillgångar totalt 4 639 4 746

Skulder:
Sparkassan 3 412 3 412

Inlåning MedMera 1 410 1 410

Övrigt 1 226 1 223

Skulder totalt 6 048 6 045

1) Redovisat värde inkluderar upplupna orealiserade räntor.
2) Räntebärande fi nansiella instrument inklusive konvertibellån värderas genom en 

diskontering av framtida kassafl öden. Marknadsnoterade tillgångar värderas till mark-
nadsvärde. Onoterade innehav har värderats i enlighet med EVCAs värderingsprinciper.

FINANSIELLA INSTRUMENT 

KF använder derivatinstrument, såsom ränte- och valutaswappar 
samt valutaterminer, för att begränsa effekterna av fl uktuationer i 
räntesatser och växelkurser. 

Enligt följande framgår redovisade och verkliga värden per typ av 
fi nansiellt instrument. Tabellen inkluderar inte ej räntebärande 
instrument för vilka redovisat värde överensstämmer med verkligt, 
exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder.

not 23
fi nansiella instrument 
och fi nansiell riskhantering

FINANSIELLA INSTRUMENT UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN:

Verkligt
värde 

Mkr 2003

Ränteswappar – 2

FX terminer – 20

Totalt – 22

KF placerar sina likvida medel i bank, kortfristiga räntebärande 
instrument, företagscertifi kat med kort löptid samt i bostads-
obligationer. Detta i syfte att generera en avkastning som matchar 
räntekostnaderna för inlåningen. KF har även en aktieportfölj 
som utvärderas utifrån SIX Return Index till 65% samt Morgan 
Stanley World Index NDR för resterande 35%. Utöver aktier och 
räntebärande värdepapper har KF andelar i riskkapitalbolag och 
onoterade aktier samt i fonder med absolut avkastningskrav.

PRINCIPER FÖR FINANSIERING OCH FINANSIELL RISKHANTERING

KF är genom sin verksamhet utsatt för olika typer av fi nansiella 
risker. KFs fi nansiella verksamhet hanteras centralt av KFs fi nans-
avdelning (KF Finans). Enheten fungerar som KFs internbank. 
Internbankverksamheten omfattar, utöver KF-koncernen, även 
konsumentföreningar. 
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Genom den centraliserade fi nansverksamheten uppnås en profes-
sionell hantering av risker, betalningsfl öden och bankrelationer.

KF Finans ansvarar för koncernens fi nansiering, fi nansiella risk-
hantering och cash management. Valutasäkringar görs via KF 
Finans med hjälp av koncerninterna transaktioner som sedan KF 
Finans i sin tur säkrar mot externa motparter. 

KF Finans avvikelsemandat bestäms av KFs styrelse och är tydligt 
begränsade. På valutasidan är mandatet 10 Mkr och på räntesidan 
5 Mkr, beräknat som 5% negativ förändring i valutakurserna alter-
nativt 1% skift i räntekurvan.

VALUTARISK

Valutarisk är risken för en negativ inverkan på koncernens resul-
tat- och balansräkning till följd av valutakursförändringar. Valuta-
risk indelas vanligen i transationsexponering och omräkningsex-
ponering. Transaktionsexponeringen är en följd av koncernens 
operativa och fi nansiella valutafl öden. Omräkningsexponeringen 
beror på tillgångar, skulder och eget kapital i utlandet, exempelvis 
till följd av utländska verksamheter.

Transaktionsexponering
KF har som målsättning att prissäkra operativ transaktionsexpo-
nering i samband med att den underliggande varan prissätts. Fi-
nansiella fl öden prissäkras däremot för hela löptiden. Nedan redo-
visas valutapositionerna i nominella belopp omräknade till SEK.

UTESTÅENDE VALUTAPOSITIONER PER DEN 31 DECEMBER 2003:

Mkr 2004 2005 Senare år
Sälj eur 67

Sälj hkd 11

Sälj nok 426

Sälj pln 43

Sälj usd 162

Sälj totalt 709 0 0

Köp eur 99

Köp hkd 80

Köp nok 117 16 9

Köp pln 7

Köp usd 414

Köp totalt 717 16 9

Netto – 8 – 16 – 9

Omräkningsexponering
KFs omräkningsexponering härstammar främst från KFs ägaran-
del i Coop Norden samt från utländska tillgångar i de helägda 
dotterföretagen KappAhl och Pan Vision. Primärt avses då expo-
nering i DKK och NOK. Normalt prissäkrar KF inte sin omräk-
ningsexponering.

RÄNTERISK

Ränterisk defi nieras som risken för att förändringar i det all-
männa ränteläget påverkar KFs resultat negativt. KF-koncernens 
fi nansieringskällor utgörs i huvudsak av insatskapital, förlagsin-
satser, inlåning via Sparkassan och MedMera, samt övrigt eget 
kapital. Räntebindningstiden (durationen) i KFs skuldportfölj är 
relativt kort.

LIKVIDITETSRISK

KFs likviditet är god. Per den 31 december 2003 uppgick koncer-
nens likvida medel till 2 764 Mkr (1 528). Likviditeten förvaltas
i kortfristiga räntepapper med varierande duration och kreditvär-
dighet.

MOTPARTS- OCH KREDITRISK

KF har begränsat sina motparter till större banker och fondkom-
misionärer. KF har som målsättning att välja motparter som har 
en god rating och ett gott rykte i marknaden. Motparter granskas 
och utvärderas kontinuerligt. Den största enskilda motpartsexpo-
neringen per den 31 december 2003 uppgick till 1 000 Mkr, som 
i sin helhet utgörs av räntebärande s.k. overnightplacering hos 
Nordea. KF har en mycket begränsad kreditrisk i kundfordringar, 
vilket är en naturlig följd av verksamhetens natur.

         Koncernen        Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Till egen förmån:
Borgensförbindelser 27 36 – 2

Övriga 112 69 107 69

Till förmån för dotterföretag:
Borgensförbindelser – – 31 77

Till förmån för joint ventures:
Borgensförbindelser 157 3 35 –

Summa 296 108 173 148

I vissa fall har KF gått i borgen för leverans- och hyresåtaganden 
i dotterföretag. För att säkerställa ett mindre antal gjorda pen-
sionsutfästelser har kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskri-
vits till förmån för pensionstagarna. 

not 24
ansvarsförbindelser

         Koncernen       Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Revisionsuppdrag, KPMG 5 6 1 1

Andra uppdrag, KPMG 2 7 1 4

Summa 7 13 2 5

not 25
arvode- och kostnads- 
ersättningar till revisorer

not 23, forts.
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BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

         Koncernen    Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Erhållen utdelning 33 73 13 55

Erhållen ränta 117 214 216 353

Erlagd ränta – 163 – 294 – 208 – 356

Netto – 13 – 7 21 52

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

         Koncernen    Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Avgår resultatandel i 
intresseföretag/joint ventures 1) 80 380

Erhållen utdelning från 
intresseföretag/joint ventures 17 37 18

Av- och nedskrivningar av 
tillgångar 409 371 193 1 039

Orealiserade kursdifferenser 2

Rearesultat försäljning av 
anläggningstillgångar – 190 – 295 – 8 – 91

Rearesultat försäljning av 
rörelse/dotterföretag – 102 – 36

Avsättningar till pensioner 2 2

Övriga avsättningar 28 – 2 23

Summa 348 391 208 930

1) Exklusive rearesultat vid avyttring av intresseföretag/joint ventures.

not 26
kassafl ödesinformation

          Koncernen 

Mkr 2003 2002

Förvärvade tillgångar och skulder:
Immateriella 
anläggningstillgångar 9

Materiella anläggningstillgångar 6

Varulager 11

Rörelsefordringar 13

Likvida medel 16

Summa tillgångar 55 0

Avsättningar 3

Lån 5

Rörelseskulder 22

Summa minoritet, skulder och 
avsättningar 30 0

Utbetald köpeskilling 25 0

Avgår: Likvida medel i den 
förvärvade verksamheten – 16 0

Påverkan på likvida medel 9 0

FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG OCH ANDRA AFFÄRSENHETER

          Koncernen

Mkr 2003 2002

Avyttrade tillgångar och skulder:
Immateriella 
anläggningstillgångar 58

Materiella anläggningstillgångar 4 452

Finansiella tillgångar 828

Varulager 2 287

Rörelsefordringar 1 144

Likvida medel 429

Summa tillgångar 0 9 198

Avsättningar 97

Lån 2 413

Rörelseskulder 5 899

Summa skulder och 
avsättningar 0 8 409

Försäljningspris 891

Avgår: Apportegendom erhållen 
som likvid – 765

Erhållen köpeskilling 0 126

Avgår: Likvida medel i den 
avyttrade verksamheten 0 – 429

Påverkan på likvida medel 0 – 303

AVYTTRING AV DOTTERFÖRETAG OCH ANDRA AFFÄRSENHETER

LIKVIDA MEDEL

         Koncernen    Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 541 488 452 384
Kortfristiga placeringar, 
jämställda med likvida medel 1) 2 223 1 040 2 224 1 040

Summa 2 764 1 528 2 676 1 424

1) Jämfört med Kortfristiga placeringar i koncernens balansräkning exkluderas aktier och 
andelar.

NETTOSKULDENS FÖRÄNDRING

         Koncernen    Moderföretaget

Mkr 2003 2002 2003 2002

Nettoskuld vid årets början 2 329 4 814 1 228 531

Upptagande av nya 
räntebärande skulder 1 073 608

Amortering av räntebärande 
skulder – 1 747 – 2 143

Övriga förändringar i 
räntebärande skulder 5 – 240 73 – 35

Förändringar i avsättningar för 
pensioner – 4 2

Investeringar i nya 
räntebärande tillgångar

 
– 439

Avyttring/minskning av 
räntebärande tillgångar 3 494 186 3 877

Övriga förändringar i 
räntebärande tillgångar 84 – 3 472 183 14

Förändring av likvida medel – 1 236 – 522 – 1 251 – 1 016

Nettoskuld vid årets slut 1 812 2 329 1 027 1 228
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Medeltal anställda          Koncernen    Moderföretaget
2003 2002 2003 2002

Kvinnor 2 879 2 981 62 69

Män 697 777 34 36

Summa 3 576 3 758 96 105

Varav verksamhet i utlandet:

Europa:
Kvinnor 978 945

Män 69 106

Summa Europa 1 047 1 051

Asien:
Kvinnor 31 47

Män 29 49

Summa Asien 60 96

Totalt utlandet:

Kvinnor 1 009 992

Män 98 155

Summa utlandet 1 107 1 147

Löner och ersättningar          Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2003 2002 2003 2002

Gruppen styrelse och VD 2) 28 36 2 9

Övriga 1 004 905 48 39

Summa 1 032 941 50 48

Varav verksamhet i utlandet:

Europa:
Gruppen styrelse och VD 6 8

Övriga 286 236

Summa Europa 292 244

Asien:
Gruppen styrelse och VD 1 1

Övriga 8 10

Summa Asien 9 11

Totalt utlandet:

Gruppen styrelse och VD 7 9

Övriga 294 246

Summa utlandet 301 255

Sociala kostnader          Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2003 2002 2003 2002

Sociala kostnader 418 425 33 76

Varav pensionskostnader till:

Gruppen styrelse och VD 13 20 4 7

Övriga 95 119 13 30

Könsfördelning i 
företagsledningen

         Koncernen    Moderföretaget

% 2003 2002 2003 2002

Andel kvinnor:
Styrelsen 26% 25% 30% 33%

Övriga ledande 
befattningshavare 38% 32% – –

not 27
anställda och löner

Sjukfrånvaro, moderföretaget              
% 2003 1)

Sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid
Andel sjukfrånvaro, 60 dagar eller mer
Sjukfrånvaro fördelad efter kön:

Män 3,9%

Kvinnor 7,7%

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 2,5%

30 –49 år 4,8%

50 år eller äldre 8,0%

1) Avser perioden 1 jan - 31 dec 2003.
2) Verkställande direktörens lön ingår enbart i koncerntotalen.

KF tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension 
& Försäkring. Koncernens tillgodohavanden i stiftelsen den 31/12 
2003 motsvarar pensionsskulden. 

Till styrelsen utgick enligt stämmans beslut totalt arvode med 
1 081 Tkr (1 213), varav ordföranden enligt styrelsens beslut 
erhållit 324 Tkr (320). Utöver arvoden utgår ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst.

Till verkställande direktören utgick lön med 4 323 Tkr (3 678). 
Bonus utgick med 228 Tkr. Pensionsåldern är 62 år. Årlig pen-
sionsavsättning görs med 35% beräknat på lön och övriga förmå-
ner. I verkställande direktörens avtal ingår härutöver en pensions-
utfästelse motsvarande 36 månadslöner. 

Från företagets sida gäller att uppsägningstiden är 6 månader och 
att pensionsavgifterna fullbetalas. Härutöver utgår ett avgångsve-
derlag om 30 månader. Från avgångsvederlag skall ovannämnda 
pensionsutfästelse avräknas.
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Företag
 
Tkr

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

 

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG/
DOTTERDOTTERFÖRETAG

KF EKONOMISK FÖRENING
KF Fastigheter AB 556033-2446 Stockholm 100 10 000 1 112 219

    Bopec Progress AB 556189-4592 Stockholm 100

    Fastighets AB Kvarnholmen 556001-2477 Stockholm 100

    Fastighets AB Partille 556518-4354 Stockholm 100

    KF Centrumfastigheter AB 556405-6405 Stockholm 100

    KF Stormarknadsfastigheter AB 556409-2533 Stockholm 100

    KF Supermarketfastigheter AB 556090-0366 Uppsala 100

    Kvarn AB Juvel 556024-4815 Göteborg 100

    Stockholms Dykeri AB 556001-9092 Stockholm 100

KF Invest AB 556027-5488 Stockholm 100 800 000 1 194 372

    Superco Förvaltnings AB 556174-7717 Stockholm 100

KF Media AB 556398-2387 Stockholm 100 25 000 46 909

    Akademibokhandelsgruppen AB 556046-8448 Stockholm 100

    Levande böcker i Norden AB 556481-4274 Stockholm 100

    P.A. Norstedt&Söner AB 556045-7748 Stockholm 100

    PAN Vision AB 556592-2480 Stockholm 100

    Tidningen Vi AB 556041-3790 Stockholm 100

    Vision Park Entertainment AB 556541-1179 Stockholm 97

    Bokus AB 556538-6389 Lund 100

KappAhl AB 556060-4158 Göteborg 100 60 000 201 735

KF Föreningsrevision AB 556198-2330 Stockholm 100 1 000 100

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

Vår Gård Kursgården AB 556035-2592 Saltsjöbaden 100 35 000 4 200

Övriga och vilande företag 52 579

Summa dotterföretag KF ekonomisk förening 2 632 114

Företag
 
Tkr

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

Moderföretaget

Kapitalandel
i koncern

 

INTRESSEFÖRETAG KF EKONOMISK FÖRENING

Direkt ägande
Coop Bank AB 516406-0005 Stockholm 45 450 000 32 459 32 459

Coop Elektro AB 556589-3731 UpplVäsby 47 468 692 14 693 14 693

Kooperativa Institutet, Ek förening 716421-4186 Stockholm 49 21 450 450

Nord Coop Invest Ltd Slovakien 50 108 108

Strykjärnet i Norrköping, HB 916694-5544 Norrköping 25 5 2 744 2 744

Summa intresseföretag KF ekonomisk förening 50 454 50 454

Indirekt ägande
Barnens Bokklubb AB 556103-0445 Stockholm 50 1 525 7 812

Böckernas klubb med journalen  AB 556317-0629 Stockholm 43 7 658 6 281

HB Månadens bok 900203-8106 Stockholm 30 7 101

Övriga intresseföretag 2 813

Summa indirekt ägda 24 007

Summa intresseföretag KF-koncernen 74 461

not 28
aktier och andelar
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Företag
 
Tkr

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

Moderföretaget

Kapitalandel
i koncern

 

JOINT VENTURES

Direkt ägande
Coop Norden AB 556585-8585 Göteborg 42 210 000 1 901 312 1 604 200

Summa joint ventures KF ekonomisk förening 1 901 312 1 604 200

Indirekt ägande
Kilen Syd AB 556621-6361 Strängnäs 50 1 000 – 12 546

Övriga joint ventures 1 166

Summa indirekt ägda – 11 380

Summa joint ventures KF-koncernen 1 592 820

Företag
 
Tkr

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

 

ÖVRIGA FÖRETAG

Innehav i  KF ekonomisk förening
Riksbyggen Svenska, för upa 702001-7781 Stockholm 3 15 000 15 000

Nordico Invest I KB 969660-1518 Stockholm 12 9 151

Nordico Invest II KB 969660-1500 Stockholm 12 22 224

Saba Trading AB 556008-7891 Stockholm 15 265 327 139 738

Bilda Förlag Ek för 702000-2601 Stockholm 11 5 250 1 028

Övriga innehav 3 265

Summa övriga företag i KF ekonomisk förening 190 406

Dotterföretagens innehav
Baltic Rim Fund, Jersey 39 801

IDI KB 969640-9631 Stockholm 10 78 106

Litorina kapital KB 969653-7555 Stockholm 22 35 811

Övriga innehav 6 747

Dotterföretagens innehav 160 465

Summa övriga företag i KF-koncernen 350 871

 Nina Jarlbäck Jan Andersson Hans Eklund Caterina Franceschi
 Styrelsens ordförande

 Lena Ingren Curt Johansson Hans-Erik Johansson TorBjörn Jonsson

 Göran Lindblå Mats Lundquist Bodil Nilsson 

 Börje Fors
 Verkställande direktör

Stockholm den 2 april 2004

not 28, forts.
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revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Kooperativa Förbundet 
(KF) ekonomisk förening
Org nr 702001-1693

Vi har granskat årsredovisningen, koncern-
redovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning i 
Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk fören-
ing för år 2003. Det är styrelsen och verkställan-
de direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen, koncernredo-
visningen och förvaltningen på grundval av vår 
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god re-
visionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga 
fel. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan informa-
tion i räkenskapshandlingarna. I en revision in-
går också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämp-
ning av dem samt att bedöma den samlade in-

formationen i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Som underlag för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga be-
slut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler någon av verkställande direktörerna är ersätt-
ningsskyldig mot föreningen. Vi har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställan-
de direktören på annat sätt har handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredo-
visningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund för våra ut-
talanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger därmed en rättvisande bild av för-
eningens och koncernens resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen och för koncernen, disponerar vin-
sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 2 april 2004

 Bertil Hammarstedt Carina Röjdner

KPMG Bohlins AB

 Per Bergman Bernhard Öhrn
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Revisionsberättelsen omfattar årsredovisningen som är intagen från sidan 30–59.



”Det finns ingenting i den kooperativa ideologin, som ursäktar 
ineffektivitet och förluster – dessutom kan en verksamhet som inte 
uppnår överskott aldrig överleva.
Konsumentkooperationen är med andra ord lika beroende av vinst 
som all annan verksamhet.

Professor Ulf af Trolle i boken ”Effektivt styrelsearbete” 1989
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I bokslutet för 2003 kan KF redovisa en bra
soliditet, kraftigt sänkt skuldsättningsgrad och
lönsamhet i affärsverksamheterna. De senaste
två årens åtgärder har gett resultat. Det ger de
nödvändiga förutsättningarna för att KF på ett
ansvarsfullt sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag,
dels som föreningarnas gemensamma förbund
med ett övergripande ansvar för den konsument-
kooperativa utvecklingen, dels som en aktiv
ägare i olika affärsverksamheter och inte minst
det gemensamma nordiska dagligvaruföretaget
Coop Norden.

Positivt är att den starka ökningen av antalet
medlemmar fortsatt även under 2003. Under de
tre senaste åren har konsumentföreningarna fått
en nettoökning på mer än 300 000 medlemmar.
Det är en tydlig bekräftelse på att medlemskapet
är attraktivt. Föreningarnas detaljhandel, före-
ningarnas medlemsverksamhet och erbjudanden,
detaljhandeln i Coop Konsum och Coop
Forum, KFs fackhandel och de medlemsfördelar
som ges via Coop MedMera med premiepro-
gram, konto med god ränta med mera, skapar
sammantaget ett attraktivt medlemskap.

Men medlemskap i konsumentkooperationen
är inte enbart fördelaktiga medlemsförmåner.
Det är en grund för påverkan och inflytande. 
I det avseendet är den konsumentkooperativa
affärsverksamheten unik. Utöver sina inköp i
butiker och stormarknader kan medlemmarna i
den demokratiskt styrda organisationen påverka
kooperationens långsiktiga inriktning. I konsu-
mentkooperationen i Norden finns omkring
20 000 förtroendevalda engagerade i att utveckla
kooperationen till fördel för medlemmarna.
Det gäller föreningarnas verksamhet och de
nationella förbunden Coop NKL i Norge, FDB
i Danmark och KF i Sverige. Det gäller upp-
byggnaden av det gemensamt ägda Coop Norden
och att förverkliga de effektivitetsvinster samar-
betet i Norden kan ge. Det gäller kooperationens
lokala förankring. Den finansiella ställning
som KF nu uppnått ger goda förutsättningar
att fortsatt utveckla konsumentkooperationen
och en väl fungerande, konkurrenskraftig
detaljhandel till fördel för medlemmarna.

Nina Jarlbäck
Ordförande i KFs styrelse



 

Förening Ort Antal medlemmar
2003-12-31

Stockholm, Ktf Stockholm 554 918

Svea, Ktf Uppsala 547 522

Solidar, Ktf Malmö 301 334

Väst, Koop. ktf Göteborg 296 162

Nord, Konsum Umeå 211 172

Göta, Ktf Växjö 182 055

Kristianstad-Blekinge, Ktf Kristianstad 116 378

Värmland, Ktf Karlstad 106 711

Gävleborg, Ktf Gävle 94 195

Norrbotten, Konsum Luleå 86 964

Bohuslän-Älvsborg, Ktf Uddevalla 76 914

Norrort, Konsum Upplands Väsby 56 199

Jämtland, Konsum Östersund 41 717

Oskarshamn, Ktf Oskarshamn 28 527

Gotland, Ktf Visby 27 482

Malmfälten, Ktf Gällivare 26 735

Norra Östergötland, K Finspång 23 868

Karlskoga, Ktf Karlskoga 16 654

Karlshamns ktf Karlshamn 11 086

Varbergs ktf Varberg 7 802

Svedala, Konsum Svedala 6 885

Tabergsdalens ktf Norrahammar 5 521

Mellersta Nissadalens ktf Hyltebruk 4 614

Norra Dalarna ktf Älvdalen 3 823

Färingsö, Konsum Stenhamra 3 127

Veberöds kf Veberöd 2 925

Mörrum, Ktf Mörrum 2 709

Mellersta Dals kf Mellerud 2 434

Oskarström m o, kf Oskarström 2 410

Dalsjöfors ktf Dalsjöfors 2 184

Bjursås, Ktf Bjursås 1 748

Långsele kf Långsele 1 700

Vid utgången av 2003 var 63 konsumentföre-
ningar medlemmar i Kooperativa Förbundet
ekonomisk förening. Föreningarna äger genom
sina medlemskap KF. Under det gångna året
trädde två föreningar, Öckerö kf och Resö kp hf,
i likvidation.

För tredje året i rad kunde föreningarna redovisa
en kraftig ökning av antalet medlemmar.
Nettoökningen blev 85 667 och antalet
medlemmar är därefter 2 876 457. Antalet
medlemmar i respektive förening ligger till
grund för valordningen till Kooperativa
Förbundets stämma.

Billesholm, Ktf Billesholm 1 673

Forsbacka, Kf Forsbacka 1 466

Lönsboda kp hf Lönsboda 1 383

Skärplinge, Konsum Skärplinge 1 326

Lenhovda kf Lenhovda 1 221

Orrefors m o, Kf Orrefors 1 217

Svängsta ktf Svängsta 1 122

Frillesås, Ktf Frillesås 1 092

Vislanda kp hf Vislanda 1 006

Knäred m o, kf Knäred 961

Getinge kp hf Getinge 954

Tåsjö kf Hoting 938

Framåt, Hf Tvååker 837

Sollerö ktf Sollerö 789

Kågeröds hf Kågeröd 750

Möja Kf Möja 690

Morups handelsförening Glommen 649

Fågelmara ktf Fågelmara 495

Hajoms koop handelsfören. Hajom 442

Styrsö kf Styrsö 395

Åmots kp hf Åmotsbruk 335

Svensby koop hf Svensbyn 305

Framåt, KpF Broakulla 299

Klippan, Koop handelsför. Bohus-Malmön 288

Glava, ktf Glava 286

Mattmars kf Mattmar 275

Garda-Lau, hf Ljugarn 198

Sörsjöns koop handelsf Älvdalen 198

Centrum, Handelsföreningen Källö-Knippla 172

Östbjörka ktf Rättvik 113

Axmarby hf Axmar 107

Totalt antal medlemmar 2 876 457



Utöver konsumentföreningarna har KF följande
medlemmar:

OK-föreningar

Folksam Liv

Folksam Sak

Fonus



D

  

   
  

De 2,9 miljoner medlemmarna kan gå på
butiks-, distrikts- eller kretsstämmor och välja
ombud till konsumentföreningarnas före-
ningsstämmor. Föreningsstämmorna väljer
ombud till 10 valkretsmöten. Valkretsmöten
väljer 94 ombud till KFs stämma. KFs övriga
medlemmar väljer 7 ombud till KFs stämma. 

KFs stämma med 101 ombud väljer ordinarie
ledamöter och ersättare till KFs styrelse.
Antalet ordinarie styrelseledamöter valda av
KFs stämma kan vara lägst 9 och högst 13.
2003 fastställde stämman antalet till 9. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice
ordförande. Ordföranden får inte vara anställd
i KF eller anställd hos medlem i KF. Styrelsen
utser vd som därefter ingår i styrelsen.
Arbetstagarledamöter med suppleant utses av
Handelsanställdas förbund.

 
 :

ORDINARIE
Nina Jarlbäck, Husby Rekarne
Styrelsens ordförande
Ordförande i Ktf Svea

ERSÄTTARE
Britt Marinder, Ludvika
Styrelseledamot i Ktf Svea

ORDINARIE
Jan Andersson, Umeå
Styrelsens vice ordförande
Ordförande i Konsum Nord

ERSÄTTARE
Bo Sundin, Sandviken
Ordförande i Ktf Gävleborg

KFs STYRELSE

Från vänster: Curt Johansson, Hans-Erik Johansson, Bodil Nilsson, Nina Jarlbäck, Börje Fors, Göran Lindblå, Mats Lundquist, Jan Andersson, Caterina Franceschi, 
TorBjörn Jonsson, Lena Ingren, Hans Eklund



  

ORDINARIE
Hans Eklund, Uppsala
Styrelseledamot i Ktf Svea

ERSÄTTARE
Leif Linde, Västerås
Styrelseledamot i Ktf Svea

ORDINARIE
Caterina Franceschi, Göteborg
Styrelseledamot i Ktf Väst

ERSÄTTARE
Ulf Clark, Göteborg
Styrelseledamot i Ktf Väst

ORDINARIE
Lena Ingren, Tullinge
Styrelseordförande i Ktf Stockholm

ERSÄTTARE (t o m september 2003):
Carin Jämtin, Farsta
Styrelseledamot i Ktf Stockholm

ORDINARIE
Curt Johansson, Luleå
Styrelseordförande i K Norrbotten

ERSÄTTARE
Jan Bohlin, Hagfors
Styrelseledamot K Värmland

ORDINARIE
Hans-Erik Johansson, Växjö
Kf Göta

ERSÄTTARE
Jarl Karlsson, Habo
Ordförande i Kf Göta

ORDINARIE
Göran Lindblå, Stockholm
Vd i OK ekonomisk förening

ERSÄTTARE
Doris Gustafsson, Ronneby
Ordförande i Ktf Kristianstad-Blekinge

ORDINARIE
Mats Lundquist, Stockholm
Styrelseledamot i Ktf Stockholm

ERSÄTTARE
Marianne Svensson, Malmö
Styrelseledamot i Ktf Solidar

ORDINARIE
Börje Fors, Stockholm
Vd och koncernchef i KF

Arbetstagarledamöter från Handels:

TorBjörn Jonsson, ordinarie 
Bodil Nilsson, ordinarie
Melinda Hedström, suppleant

Revisorer:

ORDINARIE
Bertil Hammarstedt, Umeå
Carina Röjdner, Haninge

ERSÄTTARE
George Axelsson, Borgvik
Martin Hansson, Karlstad

KPMG
Per Bergman, auktoriserad revisor
Bernhard Öhrn, auktoriserad revisor



   

  

KFs VERKSTÄLLANDE LEDNING

Från vänster: Bernt-Olof Gustavsson, Ivar Fransson, Börje Fors, Per Agefeldt, Magnus Håkansson, Lars Hillbom

Sedan årsskiftet 2002/2003 består KFs verkställande ledning av

Börje Fors, vd och koncernchef

Magnus Håkansson, ekonomi- och finansdirektör

Ivar Fransson, chef KF Kort

Per Agefeldt, chef KF Föreningsrelationer

Lars Hillbom, chef KF Förbundskansli

Bernt-Olof Gustavsson, vd KF Fastigheter



KF ekonomisk förening
Box 15200
104 65 Stockholm
Besöksadress: Stadsgården 10
Tel: 08-743 25 00
Fax: 08-644 30 26
www.kf.se
e-post: info@kf.se

Coop MedMera: 020-63 36 00
Från mobil: 08 743 38 00
e-post: medmera@coop.se
KF Sparkassa: 020-53 77 27
e-post: sparkassan@kf.se
Medlemsservice: 020-97 59 59
Coop Kontakt: 020 71 10 10
e-post: info@coop.se

KF Media AB
Box 45022
104 30 Stockholm
Tel: 08-769 80 00
www.kfmedia.se

Akademibokhandelsgruppen AB
Box 45022
104 30 Stockholm
Tel 08-769 81 00
www.akademibokhandeln.se

P.A. Norstedt & Söner AB
Box 2052
103 12 Stockholm
Tel: 08-769 87 00
www.panorstedts.se

Norstedts förlag
Box 2052
103 12 Stockholm
Tel 08-769 88 50
www.norstedts.se

Bokförlaget Rabén & Sjögren
Box 2052
103 12 Stockholm
Tel 08-769 88 00
www.raben.se

Bokförlaget Prisma
Box 2052
103 12 Stockholm
Tel 08-769 89 00
www.prismabok.se

Norstedts Ordbok
Box 45022
104 30 Stockholm
Tel 08-769 89 50
www.norstedtsordbok.se

PAN
Box 2052
103 12 Stockholm
Tel 08-769 88 50
www.panbok.com

ePan
Box 2052
103 12 Stockholm
Tel 08 769 87 00
www.epan.se

Barnens bokklubb/Läsekretsen
Box 3486
103 69 Stockholm
Tel 08-506 304 00
www.barnensbokklubb.se

Böckernas Klubb
Box 3317
103 66 Stockholm
Tel 08-506 345 00
www.bockernasklubb.se

Bokklubben Månadens Bok
Box 2255
111 30 Stockholm
Tel 08-696 85 60
www.manbok.se

Hem och Trädgård
Box 30104
104 25 Stockholm
Tel 08-737 86 58
www.hemochtradgard.se

Mat och Njutning
Box 30104
104 25 Stockholm
Tel: 08-737 86 71
www.matochnjutning.com

CLIO – Den historiska bokklubben
Box 45022
104 30 Stockholm
Tel 08-769 80 00
www.clio.se

Bokklubben Pablo
Box 45022
104 30 Stockholm
Tel 08-457 04 00
www.pablo.se

Tidningen Vi
Box 45022
104 30  Stockholm
Tel 08-769 86 00
www.vi-tidningen.se

Vi-skogen
Box 45022
104 30 Stockholm
Tel 08-769 86 36
www.viskogen.se

Pan Vision AB
Tegnérgatan 34
113 54 Stockholm
Tel 08-597 96 250
www.panvision.com

Bokus
Södra Tullgatan 4
211 40  MALMÖ
Tel 040-35 21 00
www.bokus.com

KappAhl AB
Box 303
431 24 Göteborg
Tel 031-771 55 00
www.kappahl.se

Finland
KappAhl OY
Unikkotie 3 C
01300 Vantaa
Telefon: 00358-98 38 63 00
Fax: 00358-98 38 630 30

Norge
KappAhl AS
Storgata 37-39, Postboks 1438
1602 Fredrikstad
Telefon: 0047-69 36 87 00
Fax: 0047-69 36 87 01

Polen
KappAhl Polska Sp.zo.o.
Ulica Leszno 12
01-192 Warzawa
Telefon: 0048-22 53 57 300
Fax: 0048-22 53 57 302

Vår Gård
Ringvägen 6
133 80 Saltsjöbaden
Tel: 08-748 77 00
www.vargard.se

KF Fastigheter AB
Box 15 200
104 65 Stockholm
Tel 08-743 25 20
www.kf.se

KF Föreningsrevision AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Tel: 08-743 25 00
www.kf.se

KF Invest AB
Box 15 200
104 65 Stockholm
Tel 08-743 25 00

Coop Norden AB
Box 21
101 20 Stockholm
Tel 08-743 54 00
www.coopnorden.com

Coop Sverige AB
171 88 Solna
Tel 08-743 10 00
www.coop.se

 







Kooperativa Förbundet
Box 15 200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 00
www.kf.se
Organisationsnummer 702001-1693
Beställningsnummer 304-003 S
Beställningsfax 08-643 95 90


