SÅ VÄNDE COOP TILL VINST • SVERIGES BÄSTA FORMGIVARE • ÅRETS EKO-BUTIK • SVERIGES SMARTASTE MATKASSE
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KF ÅRSREDOVISNING 2016

»Vi bygger broar,
inte murar«
ANDERS SUNDSTRÖM:

”Kooperationen har
ett försprång
– om vi sköter oss.”

SVEN-BERTIL TAUBE:

”Jag ler inombords
varje gång jag
sjunger Änglamark.”

JENNY STRÖMSTEDT:

”Det är bättre
om vi är fler,
tillsammans.”

..
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4 Framåt, tillsammans

Detta är KF

4

Hur står sig kooperationen som tanke 2017? Att människor
går samman och utnyttjar den gemensamma kraften till att
köpa in varor till bättre pris och bättre kvalitet har aldrig
varit så rätt som nu, menar KF:s vd Tommy Ohlström.

22 Värderingarna styr

Han växte upp med en burk Konsumkvitton på köksbordet i
Piteå och har nyligen flyttat till en lägenhet i Stockholm med
två bra Coopbutiker runt hörnet. KF:s styrelseordförande
Anders Sundström berättar om drivkrafter, självtvivel och
händelsen som fick honom att lämna politiken.

30 Var kommer vi ifrån …
Mer än ett sekel har passerat sedan KF grundades. Från
disktrasor och diskotek till flygplan och fläsk: KF har
påverkat det svenska folkhemmet på många sätt.

34 … och vart är vi på väg?
Vd:arna i KF-koncernens fem dotterbolag berättar
om året som gick och om riktningen framåt.

6 WE-EFFEKTEN. Fattigdomsbekämpning i 25 länder.
8 RÄKNA MED KF. Plussiffror präglade 2016.
10 ÅRETS MEDARBETARE. Smartkassen som gav eko.
20 KLASSIKERN. Sven-Bertil Taube om Änglamarken.
40 VAR SKA VI BO? KF om byggboom och bokris.
46 LANDET RUNT. Coop finns i hela Sverige.
48 BOKSLUT. Norstedts ordförande om försäljningen.
50 NYTT FENOMEN? Före Uber fanns kooperation.
54 TILLSAMMANS. KF:s styrelse om ordets betydelse.

Kooperativa Förbundets medlemmar består av 31 konsument
föreningar, Folksam Sak och
Liv, Fonus och OK. Tillsammans
samlar ägarkretsen en stor del av
svensk konsumentkooperation.
Knappt 3,5 miljoner människor är medlemmar i någon av
landets konsumentföreningar eller
direktanslutna till KF. Genom för-
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eningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa
detaljhandelskoncernen KF med
Coop Sverige som kärnverksamhet.
KF äger genom Coop Sverige
241 av Coopbutikerna runt om i
Sverige. De detaljhandelsdrivande
föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker.
Vid årsskiftet 2016/2017 fanns
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totalt 31 konsumentföreningar,
varav 30 är detaljhandelsdrivande
och en är medlemsförening i form av
Konsumentföreningen Stockholm
som indirekt driver butiker genom sitt
delägande av Coop Sverige.
KF-koncernen har sitt huvudkontor i Solna och huvuddelen av
koncernens verksamhet finns i
Sverige.

KF ÅRSREDOVISNING 2016

Den operativa verksamheten
är i huvudsak indelad i fem
verksamheter:
»»
COOP SVERIGE ansvarar för
utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring
samt affärsstöd till Sveriges totalt
655 Coopbutiker. Därutöver
ansvarar Coop Sverige för drift av
241 av dessa butiker.

»»
MEDMERA BANKS uppdrag är att

»»
VI MEDIA producerar och ger

leverera medlemsnytta till kunderna
och affärsnytta till Coopbutikerna
och därigenom skapa lönsamhet
som säkra bankens framtid.
»»
KF FASTIGHETER utvecklar,
förädlar och avyttrar fastigheter.
Syftet med verksamheten är att
skapa värde för ägare, hyresgäster
och samhället i stort.

ut tidningarna Vi och Vi Läser.
Bolaget har dessutom en kundtidningsverksamhet och en reseklubb.
»»
VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN

är konsumentkooperationens
mötesplats och erbjuder konferenslösningar för företag, myndigheter
och organisationer.
3

Välkommen!
m e d to m m y o h l st r ö m , v d k f

TILLSAMMANS
är lösenordet
Hur står sig kooperationens tankar om samarbete och långsiktighet i
en tid då omvärlden präglas av hot om resta murar och snabba pengar?
KF:s verkställande direktör Tommy Ohlström berättar om året som
har gått och om varför ordet ”Tillsammans” är viktigare än någonsin.

F

örst och främst – hur gick det för
KF 2016?
– I huvudsak bra. Vi har lyckats
genomföra de större förändringar
som vi hade pratat om på förhand.
Det mest konkreta är att vi har fullföljt
vårt renodlingsuppdrag genom försäljningar av fastigheter och fullföljt försäljningen av mediegruppen – under 2016
av Norstedts och tidigare av Akademibokhandeln. Resultatet är att vi nu kan
fokusera på dagligvaruhandeln. Vi har nu
skapat en finansiellt väldigt bra grund för
KF och Coop i Sverige.
Är du nöjd med resultatet?
– Ja, men mycket återstår. Vi måste
jobba ännu hårdare på att bli så attraktiva att konsumenter och medlemmar
väljer Coop i alla lägen. Vi går nu in på
sista året i vår treåriga strategi, Vår Plan.
Vändningen har påbörjats, men vi ska
upp i resultatnivå 2017, det är inget snack
om det. Vi ska också ha med oss föreningarnas verksamhet – som står för drygt
60 procent av butiksförsäljningen – i det
resultatlyftet. Tillsammans är lösenordet.
Är renodlingen klar nu?
– Ja, den är klar. Nu skiftar vi fokus och
pratar om ett nytt uppdrag: Kooperativ
affärsutveckling. Vi ska fundera kreativt
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över vad kooperationen ska bidra med i
framtiden. Var fungerar marknaden som
sämst? Där kanske det
behövs ett kooperativt
alternativ som utmanar befintliga företag
och strukturer, där
vi kan erbjuda högre
kvalitet och lägre pris,
precis som vi alltid
strävar efter.
Vad skulle det kunna vara?
– Ett område där jag tycker att konsumenterna borde få tillgång till bättre alternativ är olika tjänster kopplade till var och
ens vardagsekonomi. Här finns möjligheter att utmana de befintliga strukturerna,
inte minst bankerna. Ett annat område är
välfärd. Jag tänker exempelvis på äldreomsorgen där en kooperativ modell kan
vara ett starkt alternativ som svar på frågan om vinster i välfärden. Självklart med
målet att nå överskott, men att överskottet
återinvesteras i verksamheten.
Hur rimmar detta med KF:s mål att
renodla?
– Vi pratar om olika faser. För tre–fyra
år sedan var KF ohyggligt sårbart. Vi hade

Vi
erbjuder
en motkraft, ett
hopp.”

stora lån och en väldigt svag position
på marknaden. Nu har vi avvecklat alla
externa lån. Vi har påbörjat en resa och
fokuserat på dagligvaruhandel. Marknaden börjar se resultatet av vår fokusering och vi visar svarta siffror. Då kan vi
komplettera det kooperativa uppdraget
inom andra fält. Vi har lärt oss läxan och
ska inte hamna i samma problem som
tidigare.
Hur tycker du att kooperationen står sig
som tanke 2017?
– Glasklart i takt med vår tid om man
formulerar det så här: Människor går
samman och kan tack vare den gemensamma kraften köpa in varor till bättre
pris och få bättre koll på kvalitet. Jag tror
verkligen att kooperationen är ett alternativ som bör finnas, som en reaktion
på marknadsekonomins tillkortakommanden och kapitalismens återkommande kriser och kortsiktighet. Där är
jag förhoppningsfull. Utmaningen för
oss är hur vi ska förmå att beskriva detta,
vilka begrepp vi ska använda. Ett uttryck
är delningsekonomi, att vi gör det ihop,
tillsammans. Kooperation låter möjligen
inte lika modernt som delningsekonomi.
Samtidigt präglades omvärlden 2016
snarare av det motsatta: Upprivna
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samarbeten, hot om murar, stängda
gränser. Vilken är din reflektion
kring den utvecklingen?
– På många platser har vi sett ett politiskt, programmatiskt utnyttjande av
människors misstro och brist på tillit.
Det har resulterat i isolering, nationalism och mer fokus på jag i stället för på
vi. Vi har sett det i USA, Storbritannien
och Österrike, till exempel. Nu väntar
val i Frankrike, Holland och så småningom Sverige. Vi är inte förskonade
på något sätt i vårt land. Det kanske låter naivt och lite förmätet, men jag tror
att vi som kooperativ rörelse – med de
värderingar vi står för – kan vara ett alternativ till misstro och bristande tillit.
Vi bidrar till att skapa mötesplatser,
bygger broar i stället för murar. Bara
genom vår existens och vårt sätt att
jobba, som grundar sig i samarbete, kan
vi erbjuda en motkraft och ett hopp.
KF grundades för mer än 100 år
sedan med ambitionen att vara en
god kraft i samhället och att ”arbeta
för en lyckligare mänsklighet”, som
det uttrycktes. Tycker du att ni lever
upp till det i dag?
– Det där tappades nog bort lite under en period, men vi har hittat tillbaka
till det nu. Med dagens ord säger vi att
vi ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att bidra till en hållbar utveckling
för människor och miljö. Konkret ser
vi det bland annat i Coops vision om
att vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. Coop har ett högklassiskt ekologiskt sortiment och är störst
i Sverige på detta. Våra konkurrenter
kan också bli duktiga på ekologiska varor och på socialt ansvarstagande, men
en sak kan de aldrig härma och det är
vårt unika ägande. Det är medlemmarna som äger oss. Där ligger en kraft
som gör oss unika.
En annan god kraft är det välgörenhetsarbete som KF driver genom
bland annat We Effect och Vi-skogen.
Varför är det viktigt?

KF ÅRSREDOVISNING 2016

– Med We Effect tar vi
med oss de kooperativa
värdena ut i världen. Vi
startar inga egna projekt
utan samarbetar genom
partnerskap med lokala
rörelser. Jag har haft förmånen att besöka arbetet
på plats i Moçambique,
Bolivia, Guatemala och
Palestina och träffat framför allt lantbrukare. Jag
har sett hur den utbildning vi bidrar till, exempelvis i
att starta företag, verkligen
gör skillnad. I norra
Moçambique, långt
från alla allfarvägar,
träffade jag en ung
kvinna hade utbildat
sig och nu fullkomligt
dominerade. Hon hade i
kraft av personlig förmåga
och genom utbildning
utmanat maktstrukturerna och lyckats
skapa ett bättre liv för
sig och sina barn. Det
var magiskt att se och
hade blivit möjligt tack
vare många goda krafter som verkar
tillsammans. ■

Ingen
kan
härma
vårt
unika
ägande.

STOLT ÖVER 2016
»»
ATT HA LOTSAT fram ett
förslag till styrelsen om hur
vi kan utveckla hela Coop
i Sverige och stärka
samarbetet.

»»
ATT HA VARIT med och

tagit en helt ny strategi för
We Effect. Den innebär
bland annat ett tydligare
feministiskt perspektiv och
att vi ska arbeta ännu närmare medlemsföretagen
i Sverige.
»»
ATT KF HAR tagit fram
flera rapporter om hur
livsmedelsmarknaden
fungerar inom kött,
mejeri och bröd.

SER FRAM
EMOT 2017
»»
ATT GENOMFÖRA

REFORMAGENDAN

för Coop i Sverige,
steg för steg.
»»
ATT VÅR PLAN går i mål
med goda resultat och
stigande försäljning.
»»
ATT VI i KF ännu tydligare blir konsumenternas
röst och tar
en position i
den svenska
debatten.
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BILDEN | KENYA

BANANKONTRAKT
» MARY WAHU MUTHEE är änka och

bananbonde i Kagumoini, Kenya. Tidi
gare saknade bananodlarna i trakten
finansiella tjänster för att utveckla sina
jordbruk och exploaterades av köpare.
Med hjälp av den svenska bistånds
organisationen We Effect har kvinnor
och män bildat banankooperativet
Gikama och fått utbildning i förvaltning,
jämställdhet och nya odlingstekniker.
”Innan vi blev ett kooperativ sålde vi
bananer individuellt och då fick vi inte
bra betalt. Med den kooperativa grup
pen har vi kollektiv förhandlingsstyrka”,
säger John Mwaniki, ordförande i
kooperativet.
We Effect bedriver biståndsarbete
i 24 av världens fattigaste länder och
arbetar för att människor som lever i fat
tigdom och utsatthet ska få ett bättre liv.
KF ÅRSREDOVISNING 2016
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»»
SÅ STOR ÄR Sveriges minsta KF-förening, Coop Nära

 ällö-Knippla. Källö-Knippla är en ö som tillhör Öckerö
K
kommun och ligger i Göteborgs norra skärgård. Under
 edlemsantalet med 13 personer.
2016 ökade m

»»
ANTAL MILJONER MEDLEMMAR i KF vid 2016 års utgång.

Eller för att vara exakt: 3 453 415. Det är en ökning med
29 432 från föregående år. Under året anslöt 20 000 nya
medlemmar under 35 år.

8

»»
MILJARDER KRONOR, eller rättare sagt
32 434 997 000 kronor: KF-koncernens
nettoomsättning under 2016.

KF ÅRSREDOVISNING 2016

»»
SÅ MÅNGA Coop-butiker fanns i Sverige 2016.
»»
64 COOP-BUTIKER har ställt om till det nya formatet: Stora Coop, Coop och Lilla Coop under 2016.
»»
111 BUTIKER har ställt om till det nya formatet sedan hösten 2015.

23

MILJONER
KRONOR

»»
SÅ MYCKET HAR KF:s välgörenhetsprojekt

We Effect och Vi-skogen samlat in under
2016. Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda,
Uganda och Tanzania. Dessa träd har sedan
1983 hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom. We Effect – som fram till 2013 hette
Kooperation utan gränser – finns i dag i
26 länder i fyra världsdelar.

»»
SÅ MYCKET ÖKADE Coops matförsälj-

ning online under 2016. Lanseringen av
Smartkassen har blivit en succé
och används av var femte kund
på Coop.se.

»»
SÅ MÅNGA BOSTÄDER har KF Fastigheter
planerat i nuvarande projekt. KF Fastigheter
utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter.
Syftet med verksamheten är att skapa värde
för ägare, hyresgäster och samhället i stort.
Fastighetsportföljen består primärt av större
utvecklingsfastigheter och markinnehav.

»»
KF:S RESULTAT UNDER

2016 – alltså över 1 miljard
kronor, för andra året i rad.
KF:s renodling har fortsatt
i och med försäljningen av
Norstedts förlagsgrupp för
152 miljoner kronor till ljudboksförlaget Storytel.

KF ÅRSREDOVISNING 2016
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ÅRETS
MEDARBETARE

bättre

Lite
varje dag

carita har skjutit in två chip i händerna för att förstå
framtidens betalningsmodeller. henric är länken
mellan medlemmar, butik och KF. hanna tar en mer
än hundraårig tradition på tidningen Vi in i framtiden.
fredrik hade tröttnat på dåliga matkassar och linn
brinner för ekologiska varor. Fem personer med helt
olika arbetsuppgifter inom KF och dotterbolag, men
med en sak gemensam: Att tillsammans med sina
medarbetare göra saker lite bättre varje dag.
FOTO MOA KARLBERG
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HENRIC CARLSSON,

ÄGAROMBUD* COOP
PÅ MALMÖ CENTRALSTATION

»Här ska det gå
att handla«

fort

•

”SOM PENDLARE MELLAN Malmö och Köpenhamn
insåg jag tidigt vikten av en bra matbutik på Centralstationen. Varje butik måste utgå från sina kunder
och sitt läge. På en tågstation är en av de viktigaste
förutsättningarna att det ska gå fort att handla. Folk
är på väg någonstans.
Som ägarombud blev därför snabbheten i kassan
en av de första saker som jag bollade med butikschefen.
Som ägarombud är jag butikens ambassadör och
länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.
Jag är en lekman och ska inte tala om för butikschefen hur han ska sköta sitt jobb, men förhoppningsvis kan jag se verksamheten med lite andra
ögon än den som tillbringar hela dagarna där.
I mitt ordinarie arbete som hotelldirektör på
First Hotel jobbar jag mycket med service och
gästupplevelse. Hotellnäringen har mycket att lära
av handeln, troligen också tvärtom.
Hur beter sig medlemmarna? Vad letar de efter?
Vilka produkter saknar de? Vad irriterar de sig på?
Hur kan vi göra upplevelsen bättre för våra kunder
och medlemmar? Jag ska fungera som ett stöd för
butikschefen.
Jag är glad och stolt över att vara en del av den resa som KF
och Coop nu gör där man förutom att leverera vinst och medlemsnytta tydligt tar täten i arbetet kring miljö och grönt. Jag
delar verkligen de värderingarna.
Vi har en dotter som är ett år gammal och när någon säger att
hon är söt brukar jag svara att det beror på att hon är uppfödd på
Änglamarkprodukter.” ■

»»
NAMN: Henric

Carlsson.
»»
ÅLDER: 34.
»»
GÖR: Ägarombud

på Coop, Malmö
Centralstation.
»»
BOR: Malmö.
»»
INTRESSEN: Resor,
mat och litteratur.

*Ägarombudet väljs av medlemmarna och fungerar som deras språkrör i butiken.
KFTIDNINGEN
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VI NR 2 2014
2016

VI NATUR 2015 11

LINN HORSEVAD,

SÄLJLEDARE FÄRSKVAROR COOP I FALKÖPING

»Vi bestämde oss för att
«
bli bäst på

ekologiskt

•

”VARFÖR SKA MAN välja att handla hos oss? Vad gör oss

unika? De frågorna ställde vi oss själva, gång på gång.
Vi hade i ärlighetens namn inte varit förstahandsvalet
bland konsumenterna i Falköping.
I början av 2014 bestämde vi oss för ett vägval. Vi
skulle bli bäst på ekologiskt. Många av oss i personalen
har ett genuint intresse för ekologi och för hållbarhet.
Därför kändes satsningen naturlig för oss, samtidigt
som vi insåg att intresset för de här frågorna ökade
också hos våra kunder.
Vi satsade hårt på färskvaror, på frukt och grönt,
invigde ett greenroom och gav allt större utrymme åt
Änglamarkprodukter. Vi bjöd hit lokala leverantörer
som erbjöd provsmakningar och kommunicerade satsningarna i sociala medier. Vi började skänka så mycket
av vårt matsvinn som vi kunde till hemlösa och invigde
ett andra greenroom inriktat på barnfamiljer. Vi bjöd
in alla förskolor i kommunen till Eko-skolans
barnteater i ett tält som såg ut som en
morot. Alla barnen fick en goodiebag med
ekologiskt innehåll. Det är en målgrupp
som känns naturlig att erbjuda det bästa,
bara noga utvalda produkter.
Under 2015 kändes det som om utvecklingen
vände. Föräldrar började skriva på Facebook att de
kände sig trygga när de handlade hos oss och i höstas
utsågs vi till Årets eko-butik vid Dagligvarugalan. De
senaste två åren har vi tagit in 960 nya ekoprodukter
och samtidigt ökat omsättningen med 25 miljoner
kronor.
Men det som har gjort mig allra gladast är nog när en
kund sa till mig: ’Jag känner mig som en bra människa
när jag handlar i er butik.’ ” ■

ÅRETS MEDARBETARE | LINN HORSEVAD

»»
NAMN: Linn

Horsevad.
»»
ÅLDER: 33.
»»
GÖR: Säljledare

färskvaror, Coop i
Falköping.
»»
BOR: I Torbjörntorp
strax utanför Falköping
»»
INTRESSEN: Livsglädje tillsammans
med min familj, passion
för försäljning och
utveckling, inredning
och goda viner.
KF ÅRSREDOVISNING 2016
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ÅRETS MEDARBETARE | HANNA JOHANSSON

HANNA JOHANSSON,

ART DIRECTOR TIDNINGEN VI

»Vi måste vara
lyhörda för vår tid«

•

”ETT BRA TIDNINGSOMSLAG ska väcka uppmärksamhet och känslor. Det finns inget exakt
framgångsrecept. I grunden bygger allt på en idé,
en text och en bild och ett samarbete mellan oss
på redaktionen. Vi inspirerar varandra. Steg för
steg växer det fram. Det kan ta en vecka att skapa
ett omslag, men skulle kunna ta ett år. Man kan
fortsätta att vrida och skruva och förbättra, men
det finns alltid en deadline att förhålla sig till.
Omslaget med FN-diplomaten och visselblåsaren Anders Kompass blev tidningen Vi:s mest
uppmärksammade omslag 2016. Tack vare det
– och kanske även många års slit i leran – utsågs
jag till Årets art director på Tidskriftsgalan. Jag är
glad och stolt, inte minst då det är branschkollegor som jag har stor respekt för som har röstat.
Jag kom till tidningen Vi 2011. Tidningens

»»
NAMN: Hanna

Johansson.
»»
ÅLDER: 41.
»»
GÖR: Art director på

tidningen Vi.
»»
BOR: Stockholm med

hjärtat i Göteborg.
»»
INTRESSEN: Godis

framför 1970-talsfilmer, glada hundar
och begagnade kläder.
14

varumärke andas kvalitet, trovärdighet och något
rakryggat. Att upprätthålla det är ett ansvar som
alla på redaktionen känner och lever med varje
dag. Vi har en mer än 100-årig historia och en
skyldighet mot vår läsare att fortsätta vara relevanta, tillgängliga och inkluderande.
Våra grundvärderingar är samma som
de alltid har varit. Vi ska vidga vyerna och
aldrig underskatta vår läsekrets, men måste
också vara lyhörda för vår tid. Det är därför
vi numera också är bra på att skapa rörligt
material, är aktiva i sociala medier och är ett
växande mediehus som även gör tidningar för
företag och organisationer, med samma höga
kvalitetskrav.
Men tidningen Vi är ryggraden och omslaget vårt ansikte mot omvärlden.” ■

Stina Jofs,
senior editor
och krönikör på
tidningen Vi.

KF ÅRSREDOVISNING 2016
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ÅRETS MEDARBETARE | CARITA WEISS

»»
NAMN: Carita Weiss.
»»
ÅLDER: 46.
»»
GÖR: IT-chef på

MedMera Bank.
»»
BOR: Åland och

Stockholm.
»»
INTRESSEN: Olika

matkulturer, resor,
teknik och vänner.
16
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CARITA WEISS,

IT-CHEF MEDMERA BANK

»Jag har inga problem
att vara försökskanin«

•

”MÄNNISKOR BRUKAR BLI väldigt nyfikna

när jag berättar att jag har ett chip under
huden i mina händer. Piper det
när du går genom säkerhetskontrollen? Kan alla spåra dig nu?
Nej, säkerhetskontrollen piper
inte och ingen kan spåra mig.
Jag förstår att många undrar
varför jag har låtit skjuta in de
här chipen, små som riskorn, i
händerna. Svaret är mitt teknikintresse. Jag har inga problem
med att vara försökskanin och jag
tror att man måste våga utsätta sig
för lite risker om man ska ligga i
framkant.
Chippen finns där av en anledning. Det ena fungerar som passerkort. Det är oerhört praktiskt
att inte behöva ta upp plånboken
varje gång jag ska in på jobbet. Det
andra använder jag när vi testar
nya former av betalning i butik. Vi
tittar nu på digitala betalningar
där man inte behöver kort för att

handla. I stället använder man en betalapp
som väcks automatiskt vid kassan genom
en bluetooth-sändare. De produkter som kunden har handlat
identifieras och kunden godkänner betalningen med hjälp av en
pinkod.
I betalvärlden sker nu en stor
omstrukturering med Swish och
olika mobilbetalningsmodeller.
Målet är förstås att skapa en enkel
och positiv köpupplevelse för
kunden.
Är marknaden mogen för
detta? Det tror jag. Vi har till stor
del släppt kontanter och sett fördelarna med kort. Nu är de flesta
konsumenter redo att ta nästa
steg, så länge de känner att vi
kan garantera en trygg och säker
betalning.
Och det bästa av allt: man behöver inte skjuta in ett chip i handen
för att handla. Det räcker att man
laddar ner vår app.” ■
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»»
NAMN: Fredrik

Johansson.
»»
ÅLDER: 46.
»»
GÖR: Affärsområdes-

direktör med ansvar
för Coops e-handel
och Smartkassen.
»»
BOR: Strax utanför
Borås.
»»
INTRESSEN: Vid
sidan av familj och
jobb är det sport, havet
och mat som upptar
min tid.
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ÅRETS MEDARBETARE | FREDRIK JOHANSSON

FREDRIK JOHANSSON,

AFFÄRSOMRÅDESDIREKTÖR
MED ANSVAR FÖR COOPS E-HANDEL

»”Jag har saknat en
smartare tjänst«

•

”JAG HAR KÖPT matkassar i många år. Problemet är att jag har fått

en massa couscous som blivit stående i skafferiet. Jag har saknat en
smartare tjänst, som automatiskt räknar ut vilka produkter som
behövs och lägger dem i varukorgen efter att jag har valt maträtter
från olika recept.
Teknikbolaget Gastrofy hade utvecklat en sådan tjänst som vi på
Coop började titta på för två år sedan. De hade skapat en teknisk
lösning som inte bara var användarvänlig, utan också ekonomisk
och miljösmart. Tack vare att man bara får det man verkligen
behöver, i rätt mängd, blir det billigare för kunden samtidigt som
matsvinnet minskar.
Vi insåg snabbt att om vi samarbetade skulle vi kunna skapa något
riktigt attraktivt tillsammans. Vi på Coop kunde bidra med vår kompetens, storlek, vårt provkök och vår databank med 6 000 recept.
Vi bollade, utvecklade, förkastade, diskuterade, förhandlade,
mejlade och sms:ade fram och tillbaka. Det har hela tiden funnits
en glöd och en energi kring det här projektet som är fantastisk. En
måndag i slutet av augusti 2016 gick vi live och lanserade Smartkassen. Det var pirrigt. Skulle tekniken fungera? Skulle marknaden
efterfråga det vi hade skapat?
Det funkade, bättre än vi någonsin hade vågat drömma om. Vi
växte 50 procent starkare än marknaden i övrigt under hösten
2016. Var femte kund på Coop.se använder Smartkassen.
Jag är så stolt över mitt team som visar att även om vi är stora
Coop med många tusen anställda kan vi också jobba snabbrörligt,
entreprenöriellt och smidigt.
Men vi lutar oss inte tillbaka. Nu fortsätter vi att utveckla, förenkla och göra Smartkassen ännu smartare.” ■
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Ordagrant
SVEN-BERTIL TAUBE OM ...

[ eŋ:lama:rk]
2

”J

Han behövde blott en enda strof. Sedan hade Hasseåtages
favoritord änglamark fått sällskap av Evert Taubes eget.
TEXT PETTER KARLSSON FOTO KARL NORDLUND

ag ler inombords varje gång
jag sjunger Änglamark, säger
Sven-Bertil Taube.
– Evert inleder precis som
han fick order om ”Kalla
den Änglamarken ...”, men
förvandlar sedan blixtsnabbt
visan till sin egen ”… eller Himlajorden
om du vill”.
”Himlajord” – ett ord som han myntat
redan 1928 efter ett möte med farmaren
John Löfgren i Australien. Nu var det
1972 och Sveriges två roligaste män –
Hans Alfredson och Tage Danielsson –
bad nationalskalden specialskriva en visa
till deras nya film Äppelkriget.
”Vi har bara ett krav: Den måste innehålla ordet Änglamark.”
Men Evert Taube var som alltid sin
egen ordbehandlare; känslig, påläst och
egensinnig. När Brocklutan klingat ut,
hade han lyckats gifta två hemstöpta
glosor med varandra. Ty få svenskar har
vårdat och utforskat det svenska språket
som fyrmästarens son från Vinga.
Chefredaktör Bo Strömstedt på
Expressen skrev
Sven-Bertil Taube
träffsäkert en gång:
konstaterar att
”Visst måste den
pappa Everts
svenska sommaren
klassiska sång
ha funnits före Evert
Änglamark är
Taube. Men hur såg
mer angelägen än
när den skrevs.
den ut?” Ja, hur? Vem
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var bättre skickad att skriva en sång om
den jord vi ärvde och som nu började
kännas hotad?
– Jag tror att Evert fick det i sig redan
som liten, säger Sven-Bertil. Min farfar
var noga med att lära sina barn såväl
poesi och musik som respekt för naturen. Evert kan mycket väl ha varit landets
första miljöaktivist.
NÄR HASSEÅTAGE RINGDE, hade natio-

nalskalden redan svingat sin stålpenna i
kamp för Vindelälven, Riddarfjärden och
Kungsträdgårdens almar i Stockholm,
ja till och med för ett lummigt träd som
hotades av yxan utanför hans eget hem.
När Evert Taube ombads skriva något
för svenska psalmboken, brukade han
säga att det redan var gjort. Änglamark
innehöll essensen av hans egen livsåskåd
ning, menade han.
– Den var också en av de visor han var
mest nöjd med. Evert ansåg den ”välkonstruerad”.
Ändå var det du som fick sjunga den i
filmen, inte han själv. Varför?
– Det var Everts egen önskan. Han
hade hunnit fylla 80 år och tyckte inte
längre rösten bar. Samtidigt hade han
inget emot att gästspela i filmens slutscen, elegant klädd i hatt och halsduk.
Astri bar i sin tur en lång skjorta som jag
hade köpt till henne i Marocko.

Att Hasseåtage blev mycket nöjda med
Änglamark visade sig när Evert Taube 
tre år senare fyllde 85. Då kom en dikt
från skrivarstugan i Vita bergen:
Snödroppar niger i vårliga backar
och vassarna vaggar och bugar
och tackar
Det stiger ett fyrfota leve från djuren
som, tack vare dig, finns kvar i naturen
Om vår goda vilja var lika stark
så vore jorden en Änglamark.
Med familjen Taubes goda minne blev
Änglamark också en etikett för miljövänliga varor, lanserad av KF och Coop.
Så ock ett pris som varje år delas ut till
någon som har gjort avgörande insatser
för miljövården.
MEN ÄVEN VISAN finner ständigt nya

uttolkare. Den senaste var Lisa Nilsson i
tv-programmet Så mycket bättre. Det gör
Sven-Bertil Taube både stolt och glad:
– Det är underbart att nya generationer upptäcker Everts visor. Jag tror det
handlar om att många tröttnar på den
enformigt dunkande popen och i stället
söker musik som innehåller en berättelse.
Något som berör och berikar tillvaron.
Och det gör Änglamark?
– Ja, den känns ju snarare aktuellare
än någonsin. Tyvärr ... ■
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»»
NAMN: Sven-Bertil Taube.
»»
ÅLDER: 82.
»»
BOR: I London och Stockholm.
»»
FAMILJ: Gift med Mikaela Rydén.

Fyra barn.
»»
BAKGRUND: Har gett ut fler än

30 skivor och spelat i mer än
20 filmer. Har tilldelats Grammis,
Gudbaggar, Evert Taubestipendiet, Nils Ferlin-sällskapets
trubadurpris, Cornelis Vreeswijkstipendiet, Olle Adolphsons
minnespris, Medaljen för tonkonstens främjande och Svenska
Akademiens Kungliga priset.
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Han blev Sveriges yngste kommunalråd, var socialminister
i 17 dagar och fick sparken från Swedbank. anders sundström,
styrelseordförande i KF och Coop, berättar om framgångar och misslyckanden och om varför kundägande är väldigt modernt.
TEXT KARIN THUNBERG FOTO THRON ULLBERG
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M
DET HÄR ÄR ANDERS

»»
FÖDD: Den 26 juli 1952.
»»
BOR: I Stockholm, har

kvar sin barndomsgård
utanför Kalix.
»»
FAMILJ: Sambo och två
vuxna barn från tidigare
äktenskap. Två barnbarn.
»»
MERITLISTAN: Kommunalråd i Piteå 1980–94.
Arbetsmarknadsminister
1994–96. Näringsminister 1996–98. Socialminister 7–26 oktober
1998. Riksdagsledamot
1998 och 2002–2004.
VD Pitedalens sparbank
1998–2002, därefter
arbetande styrelseordförande i Sparbanken Nord.
VD och koncernchef i
Folksam 2004–2013.
Styrelseordförande i
Swedbank 2013–5 april
2016. Sedan 2013
styrelseordförande i KF
och Coop.
»»
I SLÄKTEN: Kusin med
musikern Bo Sundström.
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en känner du ingen i trappuppgången?”
Efteråt tänker jag att just den meningen kan
sammanfatta både Anders Sundströms bakgrund
och grundfilosofi som styrelseordförande i KF. 
Vi har hunnit ganska långt in i vårt samtal när han
minns tiden som nybliven arbetsmarknadsminister, flytten från Piteå till Stockholm, känslan av
osäkerhet och krisen som måste vändas i början
av 1990-talet. Nu kväll i den lilla övernattningslägenheten och i SVT har Aktuellt-reportern Erik
Fichtelius just avslutat ett inslag med frågan: När
kommer Anders Sundström att återvända till
Norrbotten?
– Jag ringde direkt hem till mamma. För att
lugna henne att allt var bra, minns han i dag.
Hans mamma trodde på hans ord, men måste
först få veta just detta: om han kände någon i
trappuppgången.
GEMENSKAPSTANKEN SOM TRYGGHET, solidari-

tet mellan människor i nöd och lust. Det var med
de värderingarna Anders Sundström växte upp i
ett Piteå på 1950- och 60-talen – och det är dem
han har tagit med sig in i KF och Coop. Även om
en del tillkommit på karriärvägen, såväl vurpor
som direkt korkade beslut. Makt korrumperar,
erkänner han utan omsvep.
– Det finns en risk att bli avtrubbad också. Fast
det är kanske samma sak.
Men låt oss börja med att sätta oss ner. Det är
tidig morgon på Vår Gård, KF:s konferenshotell i
Saltsjöbaden utanför Stockholm och 14 minuter
försenad kommer Anders Sundström hastande
in i receptionen. Ber om ursäkt på en utandning.
Hälsar och tar om min hand med sina bägge.

Hans händer är varma.
Genom vindlande gångar går han före mig till
ett rum där vi kan sitta ostörda. Utanför fönstret
vilar Baggensfjärden blank, framför mig sitter han
som – om han fick önska rubrik över hela denna
årsredovisning – skulle vilja att där stod ”Coop gör
skillnad”.
Skillnad hur då?
– Att vara kundägt betyder att stå på kundens
sida – vilket ska ge belöning. Det är drivkraften i
ett sådant här företag. Nu är vi på rätt väg vilket
jag vill att fler medlemmar börjar upptäcka.
Tre år har gått sedan Anders Sundström tog på
sig uppdraget som styrelseordförande i KF och
Coop. Han tillstår att han blev smickrad över tron
på att just han skulle kunna leda vändningen från
förlust till framgång. En gång till. Som han lyckats
med i Folksam och Swedbank. Men det var inte
bara vittringen av en ny utmaning, en ny kraftansträngning, som lockade. Med in i uppdraget kunde
han också ta sina grundläggande värderingar.
– Med min bakgrund kändes det väldigt värdefullt.
SUNDSTRÖMS I PITEÅ handlade på Konsum, för-

stås. Hade en burk med kvitton som man hjälptes
åt att räkna vid köksbordet. Satte gummiband
runt när uträkningen var klar. Återbäringspengarna var viktiga i ett hem med fyra matglada pojkar
och bara en inkomst. Hans pappa var från början
tullare, hans mamma hemmafru innan hon blev
barnsköterska.
– Men jag kan livligt erkänna att det var problem, återknyter han till steget in i KF och Coop.
Förlusterna var stora, de finansiella problemen
påtagliga och organisationen spretig. Dessutom
jobbade man för mycket inåt. I dag är vi mer intresserade av dig som medlem, och det finansiella läget
har förändrats från en mycket svag situation till en
betydligt starkare balansräkning. Vi har skaffat oss
en rejäl stridskassa, som jag brukar säga.
Frågan vad stridskassan ska användas till kräver
ingen betänketid. Anders Sundström vet direkt:
Till att göra kundnytta i dagligvaruhandeln.
Ledorden är ekologi, hälsa och fullt ansvar, också
socialt, för hela produktionskedjan från råvara till
färdig produkt.
Eller, som han uttrycker det med lite fler ord:
– Vi måste bli bättre på att komma närmare
medlemmarna, kunderna. Vi måste också bli
mer fokuserade på det som är vår huvudsakliga
uppgift, nämligen att syssla med livsmedel. Som
vi gjorde från början, innan o
 rganisationen
splittrades i så mycket annat.
Den tredje framtidsutmaningen är att hitta sätt
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PORTRÄTT | ANDERS SUNDSTRÖM

I RAMPLJUSET.
Anders Sundström
blev Sveriges
yngsta kommunalråd, 27 år gammal.
Sedan dess har
han befunnit sig i
stormens öga, som
minister och på
ledande positioner
i näringslivet.

Särskilt som han räknar med
att bli mycket gammal, minst
100 år. Men vänta, har han
inte just varit med och tagit
bort återbäringen för Coopkunderna? Det här måste
redas ut: Eftersom det inte
fanns några pengar att dela ut
handlade det mer om ett slags
lojalitetsrabatt – som spädde
på företagets förlustsiffror. Ersättningen blev ett
komplicerat poängsystem.
Vet du själv hur många poäng du samlat?
– Bortåt 150 000. Jag är jättedålig på att ta ut
dem. Och du har rätt, det är för komplicerat, vi har
ett jobb där. Men lojalitetsrabatter är viktiga, mitt
absoluta mål är att återinföra återbäringen. Först
då kan jag säga att jag har lyckats med KF.

M

att möta kunden i den digitala världen. Allt från
möjligheten att kunna köpa mat på nätet till att
söka och hitta information. Som exempel ger han
tips om att komponera vettiga, nyttiga matsedlar
med hjälp av den ”fantastiska” kokbok som finns
på nätet. Här har Coop flera ledande initiativ 
i gång som till exempel Smartkassen där kunderna själva kan välja recept och komponera sin egen
matkasse med precis rätt mängd av ingredienser.
– I slutändan ska det gå så bra att du som investerat i medlemskap också får återbäring.
När kommer den dagen? Under vår livstid, vi
som är ungefär jämnåriga? Ja, det tror han nog.
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Att vara
kundägt
betyder
att stå på
kundens
sida.

ellan oss på bordet ligger hans mobiltelefon. I tyst läge. Den lyser till
när någon ringer, det händer med
ojämna mellanrum. En enda gång
måste han svara, han gör det med en rynka mellan
ögonbrynen, problem ska lösas – någonstans. Om
han är tvärsäker på att lyckas med KF och Coop?
Självklart, något annat kan han ju inte säga vid
detta bord. Fast egentligen är det inte det han
säger, snarare erkänner han den osäkerhet som
han tror är en bättre ledaregenskap.
– Jag har aldrig varit säker på att jag ska klara
något jobb, över huvud taget. Det ser jag som en
styrka, en tillgång. För det ger energi, visar att
man bryr sig. Läser du Tage Erlanders memoarer
ser du att han var orolig varje dag, och han var
ändå hyfsat framgångsrik.
Anders Sundströms styrka som ledare, det är
han själv som säger det, är förmågan att formulera de mål som alla i ett företag kan enas om.
Att arbeta fram strategier och skilja på stort och
smått, viktigt och oviktigt. När målet väl är nått
– han minns från Folksam och Swedbank – är
framgången inte hans personliga. Den delar han
med de andra.
– Jag har inga exklusiva kunskaper, något bara
jag kan. Ska man leda en organisation måste man
vara medveten om att kunskapen finns bland de
anställda, ute i företaget.
ÄR ÖDMJUKHETEN SANN eller bara medvetet

klädsam? Nja, det känns som om han talar utifrån
erfarenhet. Den som också lärt honom hans svaghet som ledare: Att han kan dra för länge på svåra
beslut, komma till skott för sent. Som i Swedbank,
där han mycket tidigare borde ha agerat för ett
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ledningsbyte. Självkritiken kvarstår snart ett år
efter att han inte fick förnyat förtroende att leda
banken. Annars är det mycket i den där härvan som
han inte förstår, än i dag. Som vad kritiken från
främst Svenska Dagbladet och Dagens Industri
egentligen handlade om, i grunden.
– Jag tyckte att vi gjorde ett bra jobb, vi räddade
en bank som var på väg att gå under. Det hade varit mycket värre om jag fått sluta för att jag skapat
ett företag i kris, skott mig privat eller gjort något
annat omoraliskt.
Nja, någon av dina flygresor vållade väl debatt …
– Det finns väl alltid saker man kunde gjort
annorlunda men jag tycker jag skötte Folksam
och Swedbank bra, summerar han. Med en tydlig
punkt efter.

D

et var kvällen före årsstämman som han
fick veta att valberedningen inte tänkte
föreslå honom till omval som styrelseordförande. Ett ja blev i sista stund ett
nej. I dag minns han mest hur han filade på det
han skulle säga inför tv-kamerorna. Väl avvägda
ord som inte avslöjade hans ilska. Eller besvikelse.
Absolut inte darra på rösten. Bara köra rakt fram.
– Men det var ingen större dramatik, eller
tragedi, för mig personligen. Jag har varit med om
värre saker, som när jag som kommunalråd i Piteå
blev blåst av en massa entreprenörer. Det var
mycket värre.
Vad hände post-Swedbank? Nja, ovanligt
mycket ved blev huggen på barndomsgården uppe
i Norrbotten. Därtill fick Anders Sundström mer
tid över för KF och Coop. Det är ett uppdrag, påminner han. Inget heltidsjobb, på papperet. Ändå
har han förstås kvar arbetsveckor på mer än 
40 timmar. Kommer man från norrbottnisk arbetarklass saknar vardagar latsida.

VI HEJDAR OSS där ett slag, i tvårumslägenheten

i Piteå dit familjen flyttade efter att man lämnat
gården i Siknäs. Två vuxna och fyra söner, av vilka
Anders var äldst och den som fick sova i utdragssoffan i köket. Det gick bra, säger han. Uppväxten i
sig var svårare.
– Det gjorde att jag ganska fort fick ta ett stort
ansvar. Blev vuxen – men inte kaxig. Mer rädd och
osäker.
I hemmet fanns förstås det som var varmt och
stärkande också. En kärleksfull mamma. Ett stort
engagemang för politik och samhällsfrågor. Livliga diskussioner runt köksbordet som sipprade
bort till soffan där han låg. Redan i gymnasiet
ställde Anders Sundström in siktet på att jobba
med samhällsfrågor, kanske – det var drömmen –
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SUNDSTRÖM
SUMMARISKT
»»
KLASSRESAN: ”För
mig handlar det mer om
en ekonomisk resa än
revanschbehov. ”
»»
FRAMTIDSOROLIG PÅ

SKALAN 1–10: ”Som ny

styrelseordförande för
KF och Coop var det en
klar 10:a. Nu är jag nere
på 4–5.”
»»
LÄNGTAR EFTER: ”Hem
till Siknäs varje dag, men
när jag väl kommer dit
längtar jag tillbaka till
Stockholm. Har en otålighet i kroppen.”
»»
ÄTER: ”Helst fisk. Pitepalt
bara en gång om året, på
älgjakten.”
»»
STÖRSTA MISS-

UPPFATTNING OM MIG:

”I en sådan här intervju
är det lätt att framstå som
begåvad och framgångsrik. Jag känner mig inte
särskilt begåvad. Mer har
jag nog ärvt min mammas
sociala kompetens.”
»»
SVARTA DAGAR: ”Gräver hellre ner mig i jobb än
stannar upp och reflekterar. Tyvärr. Magen tar
stryk.”
»»
OFFENTLIGHETENS

PRIS: ”Tycker jag blivit
ganska korrekt behandlad. Priset för den här
typen av jobb är väl att
man förlorar tid med sina
barn. Men jag säger som
makthavare brukar: Jag
har en bra relation till dem
ändå.”
»»
OM 15 ÅR: ”Fantiserar
om att arbeta med bistånd
några sista år.”

bli planeringssekreterare på länsstyrelsen i Luleå.
Då hade han redan gått med i Socialdemokraterna.
Att han som 27-åring blev landets yngsta kommunalråd i Piteå berodde främst på en tragedi.
Mannen som hade uppdraget dog i en hjärtinfarkt
och Anders fick ta över, hann aldrig stå på tillväxt.
– Det innebar att jag fick börja så mycket tidigare med svåra jobb än jag annars hade fått. För
mig innebar det en möjlighet. När jag var 35 hade
jag redan hunnit med det andra kanske behöver
vara 55 år för att nå. Och vid 42 blev jag minister.
Åren som kommunalråd i Piteå var hans livs roligaste, rent yrkesmässigt. Där fanns alla chanser till
det han eftersträvar, detta att göra skillnad. Strukturomvandlingen i Norrbotten i slutet av 1960-talet
var enorm, inlandet tömdes på folk. Många av hans
generationskamrater engagerade sig för nationella
eller internationella frågor men för honom räckte
det att se till Norrbottens överlevnad.
– Jag var inte jätteintresserad av nationell politik förrän jag kom ner till Stockholm som arbetsmarknadsminister.
ETT HALVÅR FÖRE valet 1994, när riksdagslistorna

skulle fastställas, fick han frågan om han vid en valseger kunde tänka sig en ministerpost. Han sa nej,
ville satsa på Piteå. Efter segern blev det svårare
att motstå erbjudandet och så intog han Arbetsmarknadsdepartementet på Drottninggatan. Bara
han tänker på lokalerna i dag ryser han, ”huvaligen”.
– Jag ångrade mig många gånger, arbetsmarknadsfrågorna var väldigt svåra och det gick väl inte
så bra för mig heller.
”Minister misslyckad”, sammanfattade Carl
Bildt. Anders Sundström nickar och minns, jo lite
hackkyckling blev han. Att gå från ett fantastiskt
kommunalval till ett Stockholm han knappt kände – ja, det var tufft. Det var då Fichtelius spådde
att han nog snart var tillbaka i Norrbotten igen.
Och hans mamma ville veta om han kände någon i
trappuppgången. Vilket han inte gjorde.
Ett minne drar förbi från seminariet på Operaterrassen, där han och Carl Bildt skulle diskutera
den svenska välfärdsstaten med utländska gäster.
Bland åhörarna satt bland annat kungaparet. Och
allt skedde på engelska.
– Carl Bildt är en fantastisk språkbegåvning.
Och så jag då som kom direkt
från Norrbotten med en
PÅ RÄTT VÄG.
Efter tre år som
halvtaskig engelska. Jag har
styrelseordförande
aldrig känt mig så mycket
i KF och Coop
katt bland hermelinerna.
konstaterar Anders
Inom partiet räckte både
Sundström att den
hans ord och övertygelse.
negativa utvecklingen har vänt.
– Jag satt med i verk-
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Jag blev vuxen – men inte
kaxig. Mer rädd och osäker.
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ställande utskottet som ju är ett slags inre kabinett. Så rent internt hade jag inga problem att
hävda mig.
Ministerposterna avlöste varandra, efter att ha
basat över arbetsmarknadsdepartementet blev
Anders Sundström näringsminister. Kände uppskattning, att man tyckte han var bra. Sedan blev
han socialminister, i 17 dagar. Han tillstår att den
sista utnämningen var ett av hans livs misstag.
Han hade bestämt sig för att lämna politiken men
så kom det där ministerrådet i Österrike med nya
påtryckningar – och plötsligt hörde han sig själv
säga ja. Jo, han kunde tänka sig bli socialminister,
efter Margot Wallström.
– I samma sekund ångrade jag mig, insåg att det
var ett misstag.

H

an sa upp sig innan han hunnit göra
någon skada, som han uttrycker det.
Återvände till Piteå och uppdraget
som bankchef. Till saken hör kanske,
jag måste ändå fråga, att han snuvades på chefsposten i det nybildade supernäringsdepartementet. Björn Rosengren fick den i stället.
– Det var supertråkigt, faktiskt. Riktigt tråkigt.
Eftersom jag såg mig som rätt väl skickad, efter att
ha varit både arbetsmarknads- och näringsminister.
Konsekvensen blev att han fick syssla med nya
frågor som han tidigare inte djuplodat. Därmed
blev hans liv rikare, säger han. Han fick visa att
han inte bara var en pratglad politiker.
Jo, det händer att han saknar politiken. Tjusningen att få slåss för sina idéer.
Kan man inte göra det som styrelseordförande i
KF och Coop?
– Inte på samma sätt. Även om uppdraget i ett
kundägt företag ger lite mer av det än i ett bolag
vars syfte är vinstmaximering. Jag har lättare att
kliva in i ett värderingsstyrt företag, får energi av
det.
DET FINNS ETT rykte, spritt bland annat i Björn

Rosengrens memoarer Mitt i steget, att Anders
Sundström var den som skulle ha ersatt Håkan
Juholt som socialdemokratisk partiledare. Tvärvändningen kom när hans hustru vägrade flytta
till Stockholm.
Stämmer ryktet?
– Det är sant att det fanns en förfrågan om jag
var intresserad – men det är en helt annan sak
än att jag blev föreslagen som Juholts efterträdare. Det var dessutom jag själv som sa nej, ingen
skugga ska falla över min före detta fru.
Uppdraget kändes fel, säger han. Han var rädd
att han inte skulle bli accepterad efter närings-
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Jag har
kvar mina
värderingar och
mycket i
samhället
gör mig
orolig.

livsåren. Alla tunga poster, höga inkomster. Det
skulle bli en för jobbig resa för partiet. Och om
telefonen skulle ringa i dag, eller låt oss säga i
morgon, och han erbjöds en ministerpost? Han
ler och säger att han bestämt sig för att aldrig säga
aldrig när det gäller politik.
– Det är inte alls omöjligt att jag skulle kunna
engagera mig politiskt igen. Jag har kvar mina
värderingar och mycket i samhället gör mig
orolig. Under de senaste tio åren har vi fått en
utveckling som väl ingen kunnat ana. Vad händer
i Sverige och Europa med en växande fascism?
Politiken har blivit väldigt viktig igen efter en
period när vi trodde att demokratin var vunnen,
för all framtid.
Under åren i politikens hetluft kände han sig
aldrig hotad eller utsatt, för egen del. Ändå blev
mordet på Anna Lindh en vändpunkt. Han var
kampanjledare för Ja till EMU i september 2003
och hade precis lyckats fixa att Anna Lindh skulle
delta i både SVT:s och TV4: s debatt. Två dagar i
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VISIONEN är
inte bara en
vinstmaximerad
verksamhet, utan
att KF och Coop
ska vara med och
skapa en bättre
värld tillsammans
med medlemmar,
menar Anders
Sundström.

rad. Han minns att hon ringde någon dag i förväg,
sa att i så fall måste hon köpa något nytt, kunde inte
ha samma kavaj i båda sändningarna. Och så var
det ju debatten hon hade inbokad i Sundsvall.
Anders Sundström tog på sig Sundsvall-resan, uppmanade henne att i stället gå ut och köpa en kavaj.
– Det är klart jag inte var delaktig till det som
hände. Jag förstår det. Men resan från Sundsvall
när jag fått veta att hon blivit knivskuren. Den var
… fruktansvärd. Med Annas död försvann mycket
av min glädje med politiken. Den var en starkt bidragande orsak till att jag tackade ja till uppdraget
som Folksam-chef.
Rörelsen förde honom vidare, till KF och Coop.
Där han med nyfunnen energi och glädje ska
åstadkomma det som, rent sammanfattningsvis,
gör ”kundnytta”. Målet är inte att gå om mäktiga
Ica, hellre talar han om ett Coop som kan leverera
så bra varor med så hög kvalitet att hela marknaden ”förflyttas åt rätt håll”.
– Den viktiga frågan är hur vi med vårt agerande
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och vårt kundfokus kan vara med och skapa en
bättre värld tillsammans med våra medlemmar.
Vi har bevisligen båda barndomsminnen av att
räkna Konsumkvitton vid köksbord. Sedan dess
har ett halvt sekel runnit undan och jag måste
drista mig till frågan: Är den kooperativa tanken
inte överspelad? Håller den fortfarande?
– I högsta grad, hävdar styrelseordförande
Sundström och tar sats för en kortare historiesammanfattning: Vi kommer från en värld där
den som ägde produkten hade stor makt eftersom
det var brist på allt. Den bristen kunde kapitalägarna utnyttja. Det som hänt under de senaste
20 åren, inte minst tack vare den tekniska utvecklingen, är att varor blivit billigare och i överskott.
Därmed har också kunderna fått större inflytande.
Så för mig är perspektivet kundägande väldigt
modernt. Och vem blir trovärdig? Där har kooperationen ett försprång – om vi sköter oss rätt. För
vi behöver inte krångla till det, för oss är tanke och
handling samma sak. Vi gör som vi säger.
Betyder det att företagskulturen i KF och Coop
håller sig friskare, att där finns mindre risk för
fartblindhet och gråzoner till det som är juridiskt
olagligt? Jag tror han ska säga att det kan man nog
utgå ifrån. Men icke. Enligt Anders Sundström kan
det som hänt i andra företag också hända inom KF.
– Det finns de som kört i diket oavsett om företagen ägts av familjer, aktiebolag eller kunder. All
makt kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.
Hur har du själv blivit klokare genom de affärer
du varit inblandad i?
– Det jag lärt är att den enda garanten för att det
här inte ska uppkomma och spridas är att man
bygger organisationer som är så transparenta som
möjligt. Makt korrumperar och det enda som kan
hålla emot är öppenhet, insyn.

FYRA SNABBFRÅGOR
OM COOP
Scannar, scannar
inte?
– Både och. Men jag
går inte runt med en
apparat i affären, i så fall
scannar jag i kassan.
Dina senaste medlemserbjudanden?
– Skulle kunna vara
havregryn och 100 gram
mjölkchoklad.
Coopandan i ord?
– Att du som medlem
känner dig betydelsefull –
och att vi kan hjälpa dig att
leva ett sunt liv.
Framtiden?
– I dag sker 60 procent
av omsättningen i föreningsägda butiker, den
utvecklingen vill jag se
mer av.

E

n sista fråga surrar. Vad var det han sa
alldeles nyss; att ungdomskärleken
hemma i Piteå, som varit hans hustru i
alla år, numera är exfru. Jo, så är det. De
skildes för tre år sedan. Nu har han precis flyttat
till Östermalm med en ny kvinna. Han skrattar
själv till åt att det blev där han hamnade till slut.
Men vill betona att det finns två bra Coopbutiker
bara runt hörnet.
Först efteråt inser jag vad jag glömde att fråga:
Om han känner några grannar i den nya trappuppgången? ■

KARIN THUNBERG, frilansjournalist som förra året till

delades Lukas Bonniers Stora journalistpris. Hon har
handlat på Coop sedan det kallades Kooperativa på
hennes barndomsö i Karlskrona skärgård.
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Berättelsen om KF
Blöjor och brännvin, strumpbyxor och skördetröskor,
disktrasor och diskotek, fläsk och flygplan, potatis och
Pink Floyd … KF:s historia berör i sanning de flesta delar av
mänskligt liv, från vaggan till graven.
TEXT PETTER KARLSSON FOTO KF ARKIV

1931
»»
BRIST PÅ främst margarin, mjöl och gummi var viktiga
skäl till att KF efter första världskriget började förvärva många egna fabriker. 1931 startade också egen
tillverkning av glödlampor i Lumafabriken i Hammarby,
som fick priset att sjunka från 1,35 kronor till 85 öre.
Lumalampan salufördes i reklamen som ”ögats mjuka
tjänare”.

Greta Garbo.

1921
»»
GRETA GARBO, till

vardags expedit på
varuhuset PUB, var
1921 statist i Konsums
två första reklamfilmer.
I den ena, ”Skorpor
äro en bekväm och bra
matsäcksmat” är hon på
utflykt i det gröna. I den
andra ”Härliga bakelser”
mumsar hon godsaker
på hotell Strands terrass.

1930-TALET

1937
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»»
”VARFÖR DRICKER DU alltid ölet ur flaskan?” ”Jo,
ser du jag tycker om att hålla på etiketten.” Ett skämt
ur Konsumentbladet som på 30-talet var Sveriges
största veckotidning med en halv miljon exemplar.
Populärast blev figuren Rotbom, skapad av tecknaren Ivar Starkenberg. För andra bidrag svarade
kulturpersonligheter som Ivar Lo-Johansson, Eyvind
Johnson och K W Gullers – fotografen som stod
förebild till Stieg Trenters hjälte Harry Friberg.

Rotbom.

»»
ÄTA BÖR MAN – och
helst på bra tallrikar.
Resonerade KF och
köpte 1937 Gustavsbergs porslinfabrik som
visste konsten att göra
matporslin av brända
koben. Den gick med
stor förlust till 1964, då
man fick världspatent på
den tysta toalettstolen.
Plötsligt gick det att spola
utan att störa grannen.
Porslinsfabriken var
också pionjär med dagis
för anställdas barn.
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L O Smith.

1834

1850

1853

»»
1800-TALSPROFILEN

»»
NÄR SKÖRDEN slog fel

»»
BRÄNNVINSKUNGEN

Erik Gustaf Geijer var
inte bara författare, filosof,
tonsättare, historiker, professor och akademieledamot. Han anses också vara
den förste svensk som
använde ordet ”kooperation” – 1834. Geijer ansåg
att ståndssamhället borde
bevaras, ”eftersom det är
ett uttryck för människors
samverkan”. Det nya industrisamhället led brist på
den varan, menade han.

för bönderna i Örsundsbro utanför Uppsala,
kunde de inte längre byta
till sig nödvändigheter
som salt, spik, tjära, bräder, kalk och jordbruksredskap. 1850 tog därför
landshövding Robert von
Kræmer initiativet till en
”samköpsförening” som
blev grunden till KF. Det
räckte med en åttondels
aktie för att bli medlem
och få handla.

L O Smith var en tidig
kooperationsivrare. Han
hävdade själv att han
startade sin fabrik 1853
för att fattiga arbetare
skulle slippa dricka dålig
och farlig sprit. De arbetarringar han organiserade övergick omsider i
konsumtionsföreningar –
som i sin tur lade grunden
till KF.

1913

Så upptagen är ingen
människa att hon inte
hinner läsa 25 boksidor
per dag.”
1913 startade bildningsivraren Anders Örne Konsument
bladet (5). 1936 bytte tidningen namn till Vi.
5.

1910

1909

»»
SPRINGSJASEN 

»»
”FRÖKEN FRIMANS

Albin Johansson
skulle omsider bli
den ledargestalt som
fick verklig fart på KF.
Han fick chansen när
agitatorn Martin Sundell
demonstrativt slet av
sig vargskinnspälsen
under en turné 1910 och
utbrast: ”Jag bär den inte
mer inför fattigt folk!” Förkylningen Sundell sedan
ådrog sig blev hans död.

KRIG” i SVT snuddar vid

1940-TALET
»»
”SNABBKÖPSNISSE”

blev smeknamnet på
Harry Nilsson, en KFanställd som på 40-talet
kom hem från USA med
en nymodighet: Varför
sälja varor bakom disk,
när kunderna kan plocka
själva? Första snabbköpet
var fött.

Albin Johansson.

en mindre smickrande del
av KF:s historia. Kvinnokooperativet Svenska Hem,
som startades 1909, sågs
som konkurrenter av KF:s
vd Albin Johansson. Han
kallade dem ”Hemska
Sven” och råkade till
sist säga öknamnet i
ett tal till kvinnorna
ifråga. Tre gånger
dessutom.

1948
»»
CHEFEN FÖR KF:S provkök Anna-Britt
Agnsäter åkte 1948 på studieresa till
USA. Där upptäckte hon att kokboksmanuset hon nyss lämnat redan var
föråldrat. Nu skulle det inte längre
vara ”nypor” och ”fingervarmt”, utan
exakta mått och temperaturer.
Snabbt skrev hon en ny version
som krävde stektermometer
och fyrdelad måttsats. Varje
recept rymdes på en sida.
Vår kokbok har hittills kommit ut i 26 upplagor.

Sveriges första
snabbköp.
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Karl Gerhard.

1948

1950-TALET
»»
HUSTRUNS KÖTTKVARN KOM väl till

»»
REVYKUNGEN KARL GERHARD

extraknäckte genom att skriva reklamlåtar för Cirkelkaffe. Andra kändisar
som ställde upp för KF:s varor var
skådespelaren Stig Järrel, hans kollega Barbro Hiort af Ornäs och den
ständigt panke Evert Taube. Men
även Hasseåtage gjorde på 50talet en reklamfilm för tvättmaskinen
Elektro Helios: En hög med smutstvätt
ligger på golvet och ropar: ”Elektro, häll
i oss!”

pass när Curt Lundquist på KFägda Cellplast, Norrköping
1949 kom på att mala
tvättsvampar till
disktrasor. Resultatet blev
världssuccén
Wettex som
sög upp
15 gånger sin egen
vikt. Namnet var en förkortning av ”wet textile”.
Pink Floyd.

1966
1967

»»
PINK FLOYD SPELADE den 10 september 1967 på
jazzrestaurangen Gyllene Cirkeln, ägd av Konsum
Stockholm. Frontmannen Syd Barrett hade problem
med sin förstärkare och frågade om han fick låna
gitarristen Janne Schaffers. Det fick han. KF drev också
diskoteket Domino på Hornsgatan, dit The Animals
1968 lockade 3 000 åhörare.

1969

DU
»»
1969 BLEV KONSUM

troligen första butikskedja att uppmana sina
anställda att säga ”Du” till
kunderna.
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»»
GICK FÖR ATT handla

två liter mjölk och kom
hem med ett flygplan? Ja,
i alla fall var det teoretiskt
möjligt för den som 1966
besökte Obs-varuhuset
i Vårby utanför Stockholm. För att bevisa att
man verkligen kunde
köpa det mesta under ett
och samma tag, saluförde KF propellerplan av
märket Cherokee Piper
för 36 000 kronor.

1972
»»
EN MEDLEM SKREV och

klagade på att de nyköpta
strumpbyxorna gick
sönder i grenen. Det fick
KF att lägga extra krut
på klädernas kvalitet
– men också fundera
på att ta fram en egen
kollektion damkläder.
1972 stod den klar och
lanserades under namnet
Vinetta. Basgarderoben
bestod av nio plagg i
sju olika färger i snabbtorkande ylle och polyestervinyl. I dag säljs de dyrt
på nätsajten Tradera.

1975
»»
TANDKRÄMEN TAND-

KRÄM SOM var den första av KF:s blåvita varor.
Konceptet med märkeslösa varor levde ända in
på 2000-talet och det
sista som fasades ut var
tandpetaren Tandpetare. Man hade
gravt överskattat
efterfrågan
när man gjorde
beställningen.

1957

1957

»»
EN JORDGLOB MED

Det ska synas var vi börjar
och var vi slutar.”
Vd:n Harry Hjalmarsson begärde en gemensam symbol för
all KF:s verksamhet. Det blev oändlighetstecknet, ”Kringlan”
populärt kallad, som ju paradoxalt nog varken har början eller slut. Den skapades av KF:s egen reklambyrå inför den internationella kongressen 1957, men
lanserades först tio år senare. Projektet kom att kosta tolv miljoner kronor.

1963

1913

»»
”ÄGGKARTONGEN”

SKREV SVENSKA Dag-

bladet hånfullt när den
första kooperativa stormarknaden öppnades i
Vårby utanför Stockholm
1963. Öknamnet syftade
på byggnadens tak som
var uppdelat i 36 mindre
enheter. Höga KF-chefer
protesterade mot att en
butik ”kastades ut på ett
lerigt gärde”.

1976

1999
»»
KAPPAHL BLEV

OCH snusk på våra

1999 den första

»»
NÄR VI-SKOGEN 1983

började planteras i trakterna kring Victoriasjön,
fick hundratusentals
afrikanska småbönder
nytt hopp. Äntligen fanns
ett fungerande vapen mot
jorderosion och öknens
utbredning.

färdigskivat bröd” brukar
engelsmännen säga om
lyckade nymodigheter,
oavsett om det handlar om
uppfinningar, rockband
eller politiska reformer.
Men även svenskarna föll
pladask när KF:s bageri
San Remo 1963 lanserade formbrödet som inte
behövde skäras upp.
I samma veva kom ett
annat revolutionerande påfund inom bagerinäringen:
Datummärkningen.

2017

»»
”INGEN SKRÄCK

hyllor” förklarade
KF:s medlemmar
1976. Uppropet
ledde till att Konsum
rensade bort så kallade herrtidningar,
men också seriemagasin som Chock,
Dracula och Varulven.

TIDNINGEN VI NR 2 2014

1983

»»
”DET BÄSTA SEDAN

1963

16 meter diameter
tillverkades till världskongressen i Stockholm
1957. Den placerades på
en bergknalle i Mosebacke och inuti kunde
besökarna beskåda en
gigantisk målning av Sven
X-et Erixson. I dag står
globen utanför Parken
Zoo i Eskilstuna.

modekedjan i världen med miljöcertifikat. KF hade nio år
tidigare köpt den av
sonen till grundaren Per-Olof Ahl,
som 1953 öppnat
klädbutik i en källarlokal i
Göteborg. Smeknamnet
lär ha kläckts av journalisten Bengt Bedrup.

»»
KF ÄR I slutfasen av ett

renodlingsuppdrag som
innebär fokusering på
dagligvaruhandel. De
externa lånen har avvecklats och KF redovisar
plusresultat igen.
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Tillsammans
ÄR VI STARKARE
•

Ekonomisk vändning, engagemang, effektiviseringar, solid vinst, stolthet
– och stenhårt arbete. 2016 var ett prövande och framgångsrikt år för KF:s
olika delar. Här sammanfattar de fem bolagens vd:ar året som gick
och svarar på tiopoängs-frågan: Vart är vi på väg?
FOTO JOHAN BERGGREN
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VD - ORD | SONAT BURMAN- OLSSON

FTER MÅNGA ÅR av förluster

lyckades vi i Coop Sverige göra en
historisk ekonomisk vändning under
2015.
Det var ett resultat som överraskade branschen. Jag är mycket stolt
över att konstatera att vi fortsätter visa positivt
resultat. Vi har under 2016 följt upp med
ytterligare förbättrad lönsamhet. Vi fortsätter
att generera en solid vinst i Coop Sverige
och utöver det också ett ökat värde till våra
Sonat Burman-Olsson
föreningar i hela landet, vilket inte syns i Coop
vd och
Sveriges resultaträkning.
koncernchef
Den här gången kommer branschen sanCoop Sverige
nolikt inte att vara lika förvånade, för de flesta
har nu upptäckt att Coop är tillbaka.
Allt oftare får jag höra – till och med från konkurrenter – att man är imponerad av den resa vi har
påbörjat, där vi rör oss snabbt framåt.
Coop nämns med respekt igen och vi har gjort
många saker rätt sedan vi lanserade vår nya
treåriga strategi – Vår Plan – hösten 2014.
»»
Vi har använt styrkan i Coops DNA. Vi behövde påminna oss om varifrån vi kommer,
men ta medlemsägande och hållbarhetsfrågor in i en modern skepnad.
»»
Vi har arbetat stenhårt med resultatdrivande aktiviteter, rullat ut vårt nya format, jobbat
med effektiv butiksdrift och smarta retaillösningar,
lanserat vår onlinesatsning och laddat vårt varumärke med positiva värden för framtiden.
Våra satsningar belönas, vilket märks genom
ökad lönsamhet, men också genom de många
utmärkelser vi har fått för vårt hållbarhetsarbete och
för våra reklamkampanjer, för att ta några exempel.
Vi arbetar också med kulturfrågor i Coop
Sverige. Det är medarbetarna tillsammans som har
kraften att förflytta varumärket. Både hjärnan och
hjärtat måste vara med om vi ska lyckas. Med det
engagemang, den stolthet och det självförtroende
som nu blir allt mer påtagligt i organisationen fortsätter vi att röra oss framåt, tillsammans.
Vi har aldrig varit i bättre form.” ■

Vi har
aldrig varit
i bättre
form.
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VD - ORD | SOFIA WADENSJÖ KARÉN

I. Ett mer inkluderande namn går inte att finna. Inte heller ett som tydligare symboliserar hela den kooperativa
grundtanken. Eller för den delen vårt företagsklimat på
Vi Media AB.
Viktigast för mig är nämligen att ”vi på Vi” verkligen
fungerar som ett vi. Att vi arbetar tillsammans, mot
gemensamma mål. Och att vi inkluderar såväl läsare som
annonsörer och kunder i vårt Vi.
Därför har ett av flera initiativ varit att starta konceptet
Vi&VåraVänner. Genom att hänga med oss får våra
läsare chansen att möta spännande kultur- och samhällspersoner. Och tvärtom: spännande kultur- och
samhällspersoner får chansen att möta landets mest
framåtlutade, vänliga och nyfikna läsare.
Under 2016 startade vi även Vadan&Varthän –
framtidsbåten. Ett dygn fyllt av spännande föreläsningar av bland andra Hans Blix, Inga-Britt
Ahlenius och Micael Dahlén. Detta, att ta
varumärket vidare till att även omfatta event kring samhällsfrågor och inte bara
kultur, är ett

av de viktigaste stegen Vi Media AB tog under
året som gick.
Ett annat har varit att öka vår kundverksamhet.
Våra kundtidningskunder är nämligen ytterligare
ett viktigt ben i vår vi-känsla.
Vår framgångsresa – rörelseresultatet har de
senaste sex åren, på en stenhård mediemarknad,
gått från minus 4,5 miljoner kronor till en vinst
på drygt 2 miljoner – är helt beroende av vår
starka vi-känsla.
Utan den, ingen utveckling.
Så inför 2017 fokuserar vi på hur vi tillsammans ska fortsätta att utveckla, underhålla
och förstås även utmana.
Vi tillsammans på företaget.
Vi tillsammans med landets mest spännande kultur- och samhällspersoner.
Och – viktigast av allt:
Vi tillsammans med våra läsare.” ■
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Utan
Vi-känslan,
ingen
utveckling.
Sofia Wadensjö Karén
vd Vi Media

VD - ORD | KADI UPMARK

ÅREN 2007 kom jag första gången till Vår Gård i
Saltsjöbaden. Jag hade sökt mig hit själv och kände
direkt att här vill jag jobba. Det var kärlek.
En kärlek till stället, till platsen och till byggnaderna
som blickar ut över Baggensfjärden, men lika mycket
– eller ännu mer – till vad som mötte mig när jag väl klev
innanför dörrarna. Jag kände mig sedd och hörd, inkluderad
och omhändertagen.
Det är precis den känsla jag nu vill förmedla vidare när jag,
sedan i augusti 2016, har fått förtroendet att leda Vård Gård.
Det är ett uppdrag som fyller mig med ödmjukhet. Jag vill
värna vårt historiska arv och bibehålla våra kärnvärden, men
också varsamt förändra och förädla.
Vi rör oss bort från hotellrum och mot sovrum, vi renoverar och fokuserar på en avslappnad hemma hos-känsla,
vi uppgraderar vår teknik, anställer flera stjärnor till vårt
team och jobbar intensivt med de fyra årstiderna
där vi lyfter fram det unika i varje säsong
både i vår leverans till gästerna
och i vår externa kommunikation.

Mötet
med
gästen
avgör.
Kadi Upmark
vd Vår Gård

Vår Gård
har under flera år fått
fina utmärkelser – som
Sveriges bästa konferenshotell och Årets Mötesplats
– och placeras ofta i topp när kundnöjdhet och
personalnöjdhet mäts, men det är samtidigt ingen hemlighet att
2016 var ett prövande år för oss.
Vi fick en trög start, hade ett splittrat fokus och alldeles
för låg aktivitet på marknadssidan. Ett antal nyckelpersoner
slutade på kort tid. Det vore konstigt om inte en så dramatisk
förändring skulle märkas. Under hösten hittade vi kraften igen
och återhämtade oss nästan magiskt snabbt efter det svaga
första halvåret.
Vi har tillsammans hittat nya arbets- och tankesätt och
stakat ut vägen framåt genom tydliga strategier där långsiktighet och intern transparens ligger i fokus. Vi ser redan
effekten: En stor skillnad i bokningstakten för 2017.
Grunden för om vi lyckas eller inte kommer alltid att
vara mötet med gästen. När jag och mitt team får gästen
att känna sig omhändertagen sprider det sig som ringar
på vattnet. Vi blir nästan dagligen överösta av beröm
från människor som verkligen älskar Vår Gård. Om vi
som arbetar här tillsammans lyckas föra vidare den där
värmen och passionen de flesta av oss kände när vi
kom hit första gången, blir 2017 ett fantastiskt år.” ■
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VD - ORD | MANFRED KRIEGER

MIN SANNA NATUR

N CENTRAL DRIVKRAFT för mig och oss som jobbar i MedMera Bank

är att ta tillvara banken som den hävstång den kan vara för att skapa
mervärde i våra och Coops gemensamma system.
Genom att utnyttja de finansiella tjänster vi erbjuder kan vi förädla
vårt varumärke och knyta kunderna närmare Coop.
Jag vill påstå att vi har lyckats väl med detta under 2016. Framför
allt är det två saker som gör mig stolt:
»»
Vi har under året kunnat hälsa fler än 50 000 nya betalkunder välkomna.
Totalt har nära 300 000 kunder valt våra nya kreditkort sedan vi lanserade
dem hösten 2014.
»»
Vi har ökat effektiviteten och samtidigt blivit mer fokuserade
på våra kunder.
Trots betydande insatser har året varit besvärligt
resultatmässigt. Vi visste redan innan vi gick in i
2016 att det skulle bli ett mycket utmanande
år för oss – och många andra i
vår bransch.

Ett av skälen var EU-beslutet att sätta tak för mellanbanksavgifter (Inter Change). För en bank med en stor
del av intäkterna koncentrerade till olika kortprodukter
säger det sig självt att det nya regelverket innebar en
stor utmaning. Intäkterna från Inter Change-avgifter
mer än halverades för oss. Jag tycker trots allt att vi har
parerat detta på ett bra sätt genom vår effektivisering.
Ett annat skäl till det utmanande året är de negativa
räntorna, vilka innebar att vi inte förväntade oss någon
positiv avkastning på våra finansiella placeringar.
Även 2017 kommer att bli utmanande för oss, men
det finns fler saker att glädjas åt än att oroas över.
Vår strategi med attraktiva och enkla kortprodukter fungerar väl.
Vi kan också se hur vi har lyckats skapa en stabil
finansiell infrastruktur för hela Coopfamiljen. Vi hanterar alla kortbetalningar i butik. För 2016 beräknas
de uppgå till drygt 190 miljoner transaktioner.
Genom de programvaror som banken utvecklat
övervakas alla kortterminaler i butik i realtid, vilket
markant har förbättrat driftssäkerheten.
Kopplat till detta har vi ett viktigt ansvar att
säkerställa att hela koncernen är med i den
tekniska utvecklingen inom betalningsområdet.
I skrivande stund produktionssätts en betalapp
och vi förbereder även butikerna för att kunna hantera både kontaktlösa kort och swish-betalningar. Vi
är inne i en digital resa och där ska vi se till att bli allt
bättre.” ■
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Mer
glädje
än oro.
ManfredKrieger
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IN FRÄMSTA DRIVKRAFT är avslutet. Att lägga

 lla vet
A
vart vi
är på väg.
Helena Liljedahl
vd KF Fastigheter

upp sin affärsstrategi och sedan komma i mål.
Sällan känns det så bra som när jag och mina
medarbetare har jobbat hårt i månader eller
år med en affär där alla parter i slutänden blir
nöjda.
Flera sådana ögonblick fick vi på KF Fastigheter uppleva
under 2016. Vi kunde till exempel efter tolv månaders arbete
lösa vårt stora mark- och utvecklingsinnehav på Backaplan i
Göteborg. Vi sålde två utvecklingsfastigheter och på den här
platsen skapas nu ett köpcentrum, en ny Stora Coop-butik och
bostäder. Vi satte också samman ett nytt bostadsutvecklingsbolag för närmare 2 000 bostäder som vi blir tredjedelsägare i.
Det är konkreta exempel på den resa som KF Fastigheter
befinner sig i. Vi renodlar vår verksamhet, skapar ordning och
reda, konverterar mark- och fastighetsinnehav och utvecklar bostäder. Under 2016 har det varit en synnerligen
framgångsrik verksamhet. Vi levererar närmare en
miljard kronor till KF:s resultat.
Att marknaden för fastigheter är gynnsam
har säkert inte undgått någon, men man ska
samtidigt inte underskatta att det handlar om
komplicerade och tidskrävande processer
för att lyckas.
Att det har gått så bra under det gångna
året beror inte minst på att vi har hittat
formerna för vår nya organisation som
sjösattes under 2016.
Under loppet av bara några månader
gick vi från 65 medarbetare till 8 då vi
delade upp vår verksamhet i en fastighets- och en tjänstedel och outsourcade
fastighetsförvaltningen.
Vi är ett litet team av duktiga med
arbetare där alla har hittat sina roller.
Jag är övertygad om att de strukturerade arbetsprocesser som vi har skapat
är en förklaring till att vi har levererat
över förväntan. Alla kan få en överblick
över vad som sker och det har skapat en
tydlighet om vad som ska göras och vart
vi är på väg.
Under 2017 blir utmaningen att driva
våra stora utvecklingsprojekt framåt. Vi kan
inte påverka yttre faktorer i omvärlden, men
med fortsatt stort engagemang i att hitta affärsmöjligheter och driva affärerna till avslut kan
det här året bli lika roligt som 2016.” ■
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ETT LAND MED
HEMLÄNGTAN
Bostadsbristen är akut – lösningarna långsiktiga. Hur ska Sverige
övervinna en av vår tids stora utmaningar? Att omvandla mark
som varit avsedd för lager, tillverkning eller handel till att bygga
bostäder – som KF Fastigheter gör – är en väg framåt.
TEXT ANDERS FRELIN ILLUSTRATION TEAM HAWAII
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örra året såldes landets hittills
dyraste lägenhet, vid Centralen i
Stockholm. Drygt 250 000 kronor
per kvadratmeter.
Samtidigt väljer många ungdomar,
flyktingar och asylsökande, i brist på
bättre alternativ, att tränga in sig hos
släktingar. Rädda Barnen är en av
de organisationer som varnar för att
det allt trängre boendet drabbar barns hälsa och
utbildning när utrymme för lugn och läxläsning
försvinner.
Ändå är vi det land i Europa med mest yta per
invånare. Allra mest spatiöst är det i Emmaboda.
Här har varje invånare 54 kvadratmeter bostads
yta att tillgå.
Det är tre helt olika verkligheter i bokrisens
Sverige. När bostadsbyggande under årtionden har
släpat efter står vi mitt i den svåraste bostadssitua
tionen sedan miljonprogrammets dagar. Med ett
högt barnafödande och en hög invandring passe
rade vi i början av året tio miljoner invånare. På
tio år behövs enligt Boverket 700 000 nya bo
städer, nästan ett helt nytt Göteborg och ett nytt
Malmö.
Bostadsminister Peter Eriksson tar emot på
arbetsrummet på näringsdepartementet, ett långt
spjutkast från Stockholms dyraste lägenhet.
Han säger att ett batteri av lösningar behövs.
Den ständigt kritiserade bygg
processen vill han förenkla och
snabba på hos kommuner, läns
styrelser och Boverket. Eriksson
omhuldar också det industriella
byggandet.
– Ska vi producera bostäder
snabbt och billigare behövs det.
Och den kunskap som har skapats
de senaste tio åren visar att det
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Unga
drömmer
om ett jobb,
ett hem
och att
kunna
stänga
sin dörr.”

går att göra bra bostäder industriellt, säger han.
Eriksson vill dessutom ge varje kommun ett
beting på bostäder att bygga. Som gammalt kom
munalråd vet han att det har betydelse om staten
kontinuerligt följer upp och efterfrågar resultat.
– Vi har inga sanktioner som piska, men jag tror
att vi kan komma långt med dialog.
Moroten är de 1,8 miljarder kronor som rege
ringen har avsatt att fördela per år bland de kom
muner som sköter sina åtaganden.
Dessutom vill Eriksson utreda möjligheterna
att bygga helt nya städer eller stadsdelar på lämp
liga platser i landet. Områden med minst 10 000
bostäder. Den statlige samordnaren Johan Edstav
har i uppdrag att presentera lämpliga områden
senast den 30 juni 2017.
I ALLA LED – från politiken till marknadsaktörer

– funderas just nu på hur man ska kunna lösa
knutarna.
Bland de stora byggbolagen skissar till exempel
Skanska på ”ABC-staden 2.0”, ett pärlband av nya
förortscentrum längs med tåglinjerna runt om
Stockholm.
KF Fastigheter exploaterar mark som tidigare
har köpts in för att bygga fastigheter för lager,
tillverkning eller handel, som Backaplan i Norra
Älvstrandsområdet i Göteborg, Kungens Kurva
söder om Stockholm och Bro Mälarstrand i
Upplands Bro, norr om huvudstaden.
I dag kan de vara en av många lösning
ar på Sveriges bostadsutmaningar.
I Bro Mälarstrand är närhet till
fritid nyckelord. För KF Fastigheters
vd Helena Liljedahl betyder det bland
annat att tillvarata närheten till
Mälaren och naturen runt omkring
med allmänna strandpromenader och
bad. Liljedahl beskriver att hon också
vill tillvarata områdets kulturhistoria.
– Bro Mälarstrand ska tillföra tät
orten Bro nya kvaliteter. När vi bygger
cirka 1 500 bostäder ger det även Bro
kontakt med vattnet genom ett sam
manhängande stråk med bebyggelse,
sociala knutpunkter och kommuni
kationsvägar ut till Mälaren, säger
Helena Liljedahl.
I början av året tillkännagavs ännu
en exploatering: KF Fastigheter och
Huddinge kommun utreder möjligheten att i
Kungens Kurva bygga en helt ny stadsdel med
runt 4 200 bostäder för cirka 10 000 personer.
Stadsdelen gränsar mot bland annat Ikea och
naturreservatet Gömmaren.
KF ÅRSREDOVISNING 2016

– Här finns alla förutsättningar för en levande
och dynamisk stadsdel, med närheten till natur,
handel, kultur och infrastruktur, säger Liljedahl.

D

et är just närhet till infrastruktur av alla
slag som experterna efterfrågar.
Karin Andersson är partner på analys
företaget Kairos Future som stöder kom
muner och regioner med att förstå och forma sin
framtid.
Hon beskriver hur Sverige och världen i snabb
takt är på väg in i en alltmer tankebaserad eko
nomi. Kairos Future kallar det ett ”T-samhälle”.
Ett samhälle kännetecknat av teknologi och
transparens, men också av turbulens och kraftig
gravitation mot världens urbana centra.
Karin Andersson menar att den gordiska knu
ten för att lösa bostadskrisen är inträdet, att över
huvud taget få en första bostad. Många nyanlända
och unga med begränsade resurser har svårt att ta
sig in på bostadsmarknaden.
– Det vi lider brist på är det vi drömmer om. För
unga är det att ha ett jobb, ett hem och att kunna
stänga sin dörr, att bilda familj och hålla ihop
den. Helt enkelt att ha trygghet och harmoni i en
skakig värld.
MEN SVENSSONDRÖMMEN OM ”Volvo, villa och

vovve” är alltmer ouppnåelig i urbana miljöer. För
många unga är kostnaden att etablera sig alldeles
för hög i storstäderna.
Bland annat därför växer städerna och den pend
KF ÅRSREDOVISNING 2016

lingsgeografiska arean runt dem. I Malmö,
Göteborg och Stockholm har pendlingen sedan
länge exploaterats. Ökningen nu sker framför allt
i städer i storleksordningen under, som Umeå och
Örebro.
KARIN ANDERSSON SER tre viktiga dimensioner

i stadsbyggandet. Infrastruktur är den viktigaste
för att förstå hur vi bygger samhällen. Det har den
varit allt sedan vattnet bestämde handelsplatsers
geografiska läge. När järnvägen kom krympte
vissa ”vattenstäder” och nya städer uppstod.
– Nu kan nya satsningar på infrastrukturen
skapa nya centrum, i linje med Peter Erikssons
idé om nya samhällen, säger Karin Andersson.
Den andra dimensionen är att tid är valuta. Här
kan till exempel självkörande bilar ställa sam
hällsplaneringen på ända. Slipper vi köra får vi tid
att göra annat och vikten av boplatsens geogra
fiska läge ändras. Tekniken för självstyrande bilar
finns redan och provas i år i Göteborg.
Den tredje dimensionen är betydelsen av en
mångfald livsstilar. Vi människor gör allt fler val
rörande vem vi önskar vara och hur vi vill leva.
– Vi skapar små mikrofamiljer av våra olika
livsstilar. I en global värld kan man träffa sin lilla
familj och där är kommunikation nyckeln, säger
Karin Andersson.
Ann Legeby på Sweco Architects och stads
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byggnadsforskare på Arkitekturskolan i
Stockholm, tycker att Peter Erikssons idé om helt
nya städer kan ifrågasättas.
Hon håller med om att vi behöver avlasta
storstäderna men att det är fel väg att starta från
början med helt nya städer. I stället tror hon på
satsningar längs järnvägsnätet.
– Där vi redan har investerat i tågnätet finns
struktur och uppbyggnad. Dessa urbana stations
samhällen har problem med avbefolkningen till
storstäderna. Att satsa här ligger närmare målet
om hållbarhet än att starta från början.
– En och annan ny stad kanske uppstår. Men
om vi inte använder det nya ”miljonprogrammet”
till att utveckla befintliga områden, både ur socialt
och ekologiskt perspektiv, då kommer dagens pro
blem i dessa områden att finnas kvar.

I

storstäderna förordar hon lite mer radikala
stadsbyggnadsgrepp. Hon vill se omfattande
strukturella förändringar för att få staden mer
sammanhängande. Att man kompletterar
med det som saknas i dag och som leder till mer
jämlika livsvillkor. Till exempel behöver områden
som domineras av bostäder även få bebyggelse
med annan struktur, som arbetsplatser och kul
turinstitutioner. Och där det behövs anser hon att
man ska exploatera mark för rekreation.
– Det är nu vi har chansen att förändra det vi
har gjort fel.
Goda exempel på förändringar i det lilla är de
nya träden på Hornsgatan i Stockholm som kom
mer att förbättra luftkvaliteten, menar hon.
I det större formatet nämner hon parkanlägg
ningen kring Bo 01-området i Malmö.
– Det gav en social effekt som man inte hade
räknat med. Området blev tillgängligt för många
fler än de som bor där.
Hon menar att vi nu har chansen att reparera
de ekosystem som vi successivt har dragit undan
mattan för. Det kan handla om att klara matför
sörjning eller att rena luften. Ett annat exempel
är dagvattenhanteringen. När mängden hårda
ytor ökar i staden ser vi redan nu hur stora regn
ställer till det med översvämningar. Med klimat
förändringarna kommer de så kallade 100-års
regnen allt oftare. Staden behöver byggas så att de
negativa konsekvenserna begränsas. Att vi låter
naturen sköta mer.

Vi har
chansen
att ändra
det vi
har gjort
fel.”

projekt Tengbom gjorde i Rinkeby i Stockholm,
räknade de ut att genom att omvandla bottenplan
till lägenheter och att samtidigt bygga på och för
täta skulle man kunna öka antalet boenden med
55 procent. I hela miljonprogrammet borde man
på så sätt kunna skapa 250 000 lägenheter.
– Det vore smart och hållbarare än att bygga helt
nya städer. I miljonprogramsområdena finns ju
redan infrastruktur och förvaltning, säger Cecilia
Holmström.
Det bidrar dessutom till att lösa andra utma
ningar, som klimat och segregation, säger hon.
Det finns till exempel en övervikt av trerummare
i Rinkeby. Förtätar man skulle man kunna få till
både mindre och större lägenheter.
Hon vill även se en förändring i tänkandet kring
vilket koldioxidavtryck ett hus gör.
– I dag fokuserar vi så hårt på höga energikrav.
Men förutsatt att vi använder oss av grön el så är
det smartare och hållbarare att i stället fokusera
på vilka material och mängden material vi använ
der när vi bygger. Väggarna kanske inte behöver
vara så tjocka. Då går det åt mindre material och
färre transporter.
DET ÄR PROVOCERANDE politiskt, menar hon,

men en tanke som växer inom branschen. Hon
menar att politikerna måste styra stöd och pro
cesser åt detta håll.
– Tänk vad fantastiskt ifall du skulle få en mark
anvisning utifrån att du klarade ett visst miljö
fotavtryck i stället för att markanvisningen är
villkorad av extremt låg energiförbrukning, som
snarare höjer miljöavtrycket. ■
ANDERS FRELIN är arkitekt och journalist. Han växte

upp med föräldrar som sparade kvitton och handlade
på lilla Konsumbutiken i Linnéstaden i Lund.

CECILIA HOLMSTRÖM ÄR arkitekt och

strategisk rådgivare på Tengbom, ett
av Sveriges största arkitektföretag.
Hon ser möjligheterna till förtätning
i landets befintliga miljonprogram. I ett
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Lumafabriken.

Arkitekterna som
ritade om kartan

Runda huset
i Gustavsberg.

Lamptillverkningen är nedlagd, men Lumafabriken lyser fortfarande
upp i Hammarby Sjöstad. Och vid Slussen glänserKatarinahissen och
glashuset mitt i rivningsdammet. kf:s arkitektur lever trots att
arkitektkontoret är borta sedan länge.

E

tt arkitektföretag nedlagt sedan
ett kvarts sekel skulle kunna ha
spelat ut sin roll. Men Kooperativa
Förbundets Arkitekt- och Ingen
jörsbyrå (KFAI) formade under årtion
dena kring andra världskriget stora delar
av det moderna Sverige. Fortfarande
präglar byråns arkitektursyn hur dagens
arkitekter arbetar.
Kontoret, lett av grundaren Eskil
Sundahl, attraherade under 30-, 40- och
50-talen många av de stora arkitekterna,
bland andra Artur von Schmalensee,
Sune Flök, Erik Ahlsén, Dag Ribbing och
Olof Thunström. Nästan uteslutande
män; Léonie Geisendorf var under ett
par år en av få kvinnor på kontoret.

UPPDRAGEN SPÄNDE ÖVER hela skalan.

KFAI ritade förstås butiksinredningar
och affärsbyggnader. I reklamsyfte
bestämde Eskil Sundahl att alla koope
rationens affärsbyggnader skulle ha en
enhetlig utformning.
Men kontoret ritade även mycket
annat: teatrar, restauranger, skolor och
Folkets hus-byggnader.
Mycket i linje med den av kontoret
tidigt anammade funktionalismen och
dess rationella arkitektursyn. Här var
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kulturellt och socialt engagemang lika
viktiga som formen. KFAI var sedan
starkt drivande i att modernismen
dominerade över andra arkitektur
inriktningar under så lång tid ända fram
till postmodernismens och dekonstruk
tivismens genombrott under slutet av
1970-talet.
I funktionalismens anda var det viktigt
både hur människor levde och hur de
bodde. Kontoret skapade minutiösa
regelverk över hur badkar, soffor och
sängar skulle måttas in i badrum, var
dagsrum och sovrum.
En radda med regler som i tiderna
de skapades gav möjlighet till bättre
boendestandard, men som också har
kritiserats för att ha hejdat utvecklingen
av arkitektur när tiden sprang ifrån de
strikta idéerna.
Än i dag gäller många av regelverken
från folkhemsbygget. Men numera har
de snarare en

hämmande effekt. När dagens levnads
vanor är helt annorlunda har arkitekter
fortfarande att förhålla sig till mått och
regler skapade i ett helt annat samhälle.
PÅ 60-TALET INLEDDES den stora varu

husepoken. Det blev samtidigt början
till KFAI:s undergång. De stora varuhus
lådorna som krossade många svenska
städers stadskärnor blev symbolen för att
krass ekonomi spelade större roll än de ti
digare visionerna om att skapa bättre liv.
Stadskärnornas äldre bebyggelse revs
på bekostnad av en kortlivad arkitektur.
Många av varuhusen var nedlagda inom
ett par decennier.
KFAI gick samma öde till mötes. 1993
lades kontoret ner.
Som samhällsbyggare är KFAI:s efter
mäle något skamfilat. Men kontorets
arkitektoniska verk lyser fortfarande
upp många mindre Konsumbutiker i
landet, liksom mer storsti
lade projekt som Lumafabri
ken, Katarinahissen, Runda
huset i Gustavsberg eller
framåtblickande bostads
projekt som det på Kvarn
holmen i Nacka. ■
ANDERS FRELIN

Katarinahissen.

45

Vi frågar

ILLUSTRATION SUSANNE ENGMAN

fem coop-chefer om året som gick

FRAMÅT, TILLSAMMANS
Coop är Sveriges enda kooperativa matbutikskedja, med
655 butiker som ägs av 3,5 miljoner medlemmar tillsammans.
Vi ställde två frågor till några av alla dem som strävar efter att Coop
ska vara den goda kraften inom svensk dagligvaruhandel.

1. Vad är du mest stolt över under 2016?
2. Vad tänker du om vi säger ”tillsammans”?

»»
CONNY BERG,

Vi arbetar
för att
göra det
bättre
för
kunden.

»»
RONNIE WÅNGDAHL,

vd Coop Väst:

”Alla dessa medarbetare i Coop
Väst som har gjort ett fantastiskt
jobb 2016. Med Nordby Supermarket har vi den första butiken i
Europa som omsätter en miljard
kronor på dagligvaror. Det hade
inte varit möjligt utan alla
medarbetares strålande
insatser.”
2. ”Att kooperationen
fortsätter att utveckla
dagligvaruhandeln tillsammans och gör ännu mer
medlemsnytta.”
1.
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vd Coop Karlshamn:
1. ”Jag är stolt över att vi har ökat
försäljningen. Jag tror att det är en
följd av att vi hela tiden arbetar med
att göra det bättre för kunden.
Stolthet känner jag också över att vi
har en av Sveriges största solcellsanläggningar – 1 100 kvadratmeter
– på vårt tak. Den genererar
170 000 kilowattimmar el. Det
motsvarar elförbrukningen för
tio villor under ett helt år.”
2. ”Då tänker jag på att det finns en
enorm kraft när vi i Coop bestämmer oss för att göra saker tillsammans. Vi kan göra ännu mer än i
dag, inte minst inom hållbarhet.
Varuförsörjning, ekologiska varor,
sopor som blir biogas … Möjligheterna är enorma.”

»»
MARIA RUDOLPHI,

ordförande Coop Mitt:
1. ”Vi genomförde vårt första val
av ägarombud och ersättare
genom digitala val och en gemensam medlemsdag i våra 64 butiker.
Tack vare det digitala valet har vi
märkt att engagemanget för vem
som ska representera kunden i
butik har blivit mycket större.
1 721 unika medlemmar valde sitt
ägarombud bland de 90 medlemmar som kandiderade eller var
nominerade. Vi tog beslut om två
nyetableringar: en i Falun och en i
Sälen – i gallerian Scandinavian
Mountains Shopping vid den nya
internationella flygplats som ska
byggas. Vi har beslutat om
investeringar på 50 miljoner
kronor för att fortsatt ha attraktiva
och fina butiker inom Coop Mitt.”
2. ”Då tänker jag gemenskap,
enighet, styrka, kraft, delaktighet
och nyttjande av bred kompetens.”

»»
EVA QUIST, s tyrelseordförande

Coop Norrbotten:
1. ”Efter vår stora fusion 2015 var
2016 första helåret då vi levde som
en förening i hela länet. Jag är stolt
över att många goda krafter har
samverkat och jobbat så hårt för att
få den här fusionen att fungera. Vårt
län täcker 25 procent av landets
yta och vi är det tredje största
företaget sett till antalet anställda i
länet efter LKAB och SSAB,
offentlig sektor borträknad. Genom
att satsa på lokalt och närproducerat bidrar vi också indirekt till att
skapa arbetstillfällen i vårt län.”
2. ”I mitt lilla perspektiv innebär det
att vi jobbar med att få fler utrikes
födda att arbeta i våra butiker,
genom bland annat praktikplatser.
I ett större perspektiv är min önskan
att de kooperativa värden som
Coop står för får fortsätta att
utvecklas eftersom jag tror att ett
företag som drivs av våra värderingar väcker engagemang och
faktiskt på riktigt kan bidra till en lite
bättre värld.”

Vi kan
bidra till
en bättre
värld, på
riktigt.

»»
RICHARD HEDSAND,

Vi har kommit
väldigt långt
på resan mot
ett Coop.
KF ÅRSREDOVISNING 2016

v d Coop Gotland:
1. ”För andra året i rad ökar vi
försäljningen med 30 procent. Vi
har jobbat mycket med ekologiska
och lokalproducerade gotländska
varor, och det har kunderna
uppskattat. Vi ligger i topp band alla
Coops butiker när det gäller NKI,
alltså Nöjd Kund Index. Det har
varit ett fantastiskt år.”
2. ”Det var några år sedan vi
myntade begreppet Ett Coop och
vi har kommit väldigt långt på den
resan. Vi ser att alla de förändringar
vi gör centralt i exempelvis
leverantörsförhandlingar gynnar
oss ute i föreningarna och i slutänden våra medlemmar genom
prissänkningar. ’Tillsammans’ är ett
bra ord för att beskriva allt det här.”
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HEJ, EVA SWARTZ!

Vad tycker du om att KF sålde Norstedts?
– Det hade diskuterats länge och det uppingen annan förrän han kom för över tio
drag jag har fått är till 100 procent Norår sedan. Jag kunde väl hjälpligt förstå när
stedts, så oavsett ägare är det min uppgift
han höll upp en mobil och sa: ”Du kan ha
att se till att det blir en lyckad lösning. KF
tillgång till massor av böcker i den här.”
har varit en bra ägare och involverade mig Skivbranschen var tidigt ute med
digitalisering och plötsligt försvann alla
mycket i processen. De hade inte så bråtskivaffärer.
tom, det var mer viktigt för dem att hitta
– Jag tror inte de är överlyckliga över
rätt köpare säger Eva Swartz, styrelseorddet. Skivbutikerna var ju ett bra fönster.
förande för Norstedts Förlagsgrupp.
Har bokbranschen varit sen i starten
När de visade hur det kan gå tänkte vi att
med digitalisering?
man kanske kan ha färre boklådor men
– Vi har haft e-böcker i över 20 år.
absolut inte bli av med dem.
Ett stort kommersiellt skivbolag skulle
När man säger att vi varit efter så är det
aldrig släppa en skiva med till exempel
precis tvärtom. När jag blev vd för Natur
Monica Zetterlund, av kulturellt ansvar.
& Kultur för tolv år sedan skulle lärome– Där är ju alla förlag – över hela
del och allt bli digitalt. Men så stötte vi
världen – en form av kulturinstitutioner,
på problem. Det skulle vara kompatibelt
och det går inte att ta bort för då har man
och lärarna hinna bli insatta. För bokinget förlag. Vi tar inte kulturellt ansvar
branschen i stort var det svårt. Storytel
för att vi är fina människor, men utan de
har verkligen gjort något för att förändra.
Och det hade ni inte
så kallat svåra, intellekkunnat göra själva?
tuella böckerna finns
STORYTEL VAR
– Det är inte så
inte det andra heller.
RÄTT KÖPARE
enkelt att omdefiniera
De föder varandra.
»»
I JUNI 2016 blev det offentligt att
Många fasar för
sig själv. Man är fast i
KF säljer Norstedts förlagsgrupp
att det bara blir storsälgamla vanor och det
för
152
miljoner
kronor
till
ljudjare kvar på förlagen,
måste nästan alltid vara
boksförlaget
Storytel.
Manfred
att bredden försvinner.
någon utifrån som likt
Krieger,
vd
MedMera
Bank,
– För bokläsaren är
Jonas Tellander (Stoförklarar
bakgrunden:
den risken obefintlig
rytels vd) är fri och har
– KF har bidragit med den nödmed alla möjligheter
den envisheten. När
vändiga uthållighet som krävs för
till självpublicering
Bokilur, som det hette
att vända och anpassa Norstedts
och små förlag. Det
först, kom sa vi: ”Å, viltill en ny marknadssituation.
kommer fler böcker på
ket löjligt namn. Vad är
KF valde Storytel som köpare som
alla nivåer i dag.
det här för dumheter?”
en kombination av ett attraktivt
Storytel producerar
Men han gav sig inte.
pris och en tydlig industriell logik.
ljudböcker där förfatHans tanke var att
Med Storytel får Norstedts uttarna tänker ”ljud diboken skulle ut i
givning och backlist möjlighet att
rekt”. Kommer det att
mobiltelefonerna?
nå nya grupper av läsare.
förändra litteraturen?
– Den visionen hade
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– Vad Jonas Tellander pratar om är att
– vid sidan av det vi gör – också ta fram något bara för ljud. Kanske kan vi återta en
berättartradition som faktiskt har glömts
bort. Det är fantastiskt och då adderar vi
ju det. Men jag tror inte det tar över läsandet. För mig är det helt olika saker.
Var det här en grej ni hade missat lite?
– Ja, absolut. Bokbranschen har sett
likadan ut sedan man började trycka
böcker, och vi har inte riktigt utmanat
oss själva. Vi borde ha förstått att om vi är
bra på berättelser, vad kan vi göra mer av
dem? Se på Hollywood där många filmer
baseras på en bok. Vad hindrar
då oss ifrån att också bli duktiga på att
ha manusskrivare omkring oss? Min egen
dröm är att ha Norstedts Nordic Drama,
samäga med filmbolag och bli lika bra på
filmmanus- som bokmanusbearbetning.
Kanske borde det heta berättarförlag
i stället?
– Vi pratar mycket om det på Norstedts,
att det handlar om berättelsen. När jag
kom från tv till Natur & Kultur för tolv år
sedan sa de att ”vi säljer böcker”. Men jag
menade att vår uppgift var att få fram berättelser. Det tog lång tid att få med folk,
men den omdefinieringen har förlagen
gjort i dag.
Lyssnar du själv på ljudböcker?
– Nej, jag har inte det tålamodet. Jag är
för simultan, gillar att läsa och lyssna på
musik samtidigt. ■
JOHAN NORBERG frilansmusiker och journalist som är femfaldigt grammisnominerad och
vunnit Tidsskriftspriset Årets krönikör. Handlar
bara på Coop Zinkensdamm och prenumererar på Coops matkasse fyra dagar i veckan.

KF ÅRSREDOVISNING 2016
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Delad

glädje

Delningsekonomin är på väg att förändra världen. Men att
människor samarbetar, slopar mellanhänder och ökar inflytandet
är inget nytt fenomen. Det kallas också kooperation.
TEXT JENS KÄRRMAN ILLUSTRATION GRAHAM SAMUELS

nnovatörer. Entreprenörer. Ekonomer.
Och – förstås – användare. Alla pratar om
delningsekonomi och om hur den kommer att förändra världen.
De tydligaste och mest omdebatterade exemplen är i dag internationella
varumärken.
»»
AIRBNB: Tjänsten där man med några
knapptryck kan hyra en bostad inför
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weekendresan, eller hyra ut den egna
bostaden för en kortare period.
»»
UBER: Finns i mer än 50 länder – är
appen för beställning av taxi eller samåkningsresor. Den är inte bara populär
utan också kontroversiell eftersom den i
flera länder anses ha brutit mot lagen.
Delningsekonomin är givetvis inte
begränsad till två globala varumärken.
KF ÅRSREDOVISNING 2016
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BOENDE OCH TRANSPORTER är inte

de enda branscher som kommer att
påverkas i grunden. Näst på tur väntas
finansbranschen stå. Tjänster där män
niskor och företag kan låna pengar direkt
av varandra utan mellanhänder kommer
att pressa de traditionella bankerna.
Egentligen är det bara fantasin som sätter stopp för hur utvecklingen kommer
att se ut. Är det något vi har lärt oss det
senaste decenniet, av företag som Spotify
och Netflix, är det att teknikutvecklingen
innebär att förändringar går snabbare än
någon hade kunnat tro på förhand.
Tidigare byggde företagen relationer
med sina kunder och använde förtroenKF ÅRSREDOVISNING 2016

Kooperation och
delningsekonomi
är syskon.”
det till att sälja tjänster och produkter.
Nu blir andra kunders åsikter om en
tjänst viktigare än vad företaget säger.
– Det sker en tillitsförskjutning just
nu. Från den traditionella mellanhanden
till anhängarna på plattformen, säger
Anna Felländer.
Men att människor går samman och
hjälper varandra för att hitta den bästa
produkten till det lägsta priset är inget
nytt. Det har varit kooperationens kärna
så länge den har funnits.
– Den kooperativa idén och delningsekonomin är syskon. Båda handlar om
att slopa mellanhänder, öka inflytandet
och minska marginalerna, säger Anna
Felländer.
Coompanion, en rådgivare för alla som
vill starta kooperativa företag i Sverige,
ser stora möjligheter med delnings

Anna Felländer

INOM DELNINGSEKONOMIN pratas

mycket om outnyttjade resurser. Det
klassiska exemplet på en outnyttjad
resurs är alla privata bilar som står parkerade större delen av dygnet. Det kan
också handla om en motorsåg som ligger
oanvänd i ett förråd.
Göteborgs Bilkoop är både ett av
Sveriges största och äldsta bilkooperativ.
Sedan 1988 har göteborgarna kunnat
dela på bilar. I dag har föreningen
22 fordon och ungefär 400 medlemmar.
– Vi har både privatpersoner och
företagsmedlemmar, säger ordföranden
Jakobína Grétarsdóttir.
Hon upplever att det finns ett stort
intresse för att dela på bland annat
bilar. Men det är inte alltid det
kommer kooperativen till del. Nya
kommersiella koncept, exempelvis SunFleet, lockar många nya
kunder.
– Allt fler människor upptäcker
att det finns stora fördelar både ekonomiskt och praktiskt. Det ligger verkligen
i tiden att dela på saker. Vi som jobbar

Ingrid Bexell Hultén

Den är mycket mer än så, och därmed
mer svårfångad som fenomen.
– Jag brukar säga att delningsekonomin är en digital lyslampa som lyser på
all vilande kompetens, vilande tjänster
och vilande varor. Med väldigt låga
transaktionskostnader kopplas utbud
och efterfrågan ihop, vilket skapar värde i
ekonomin, säger Anna Felländer, tidigare
digitaliserings- och framtidsekonom på
Swedbank och en av dem som har skrivit
och pratat mest om delningsekonomi i
Sverige.

ekonomin. Redan i dag vänder sig män
niskor dit med idéer där tanken är att på
olika sätt dela resurser.
Det kan exempelvis handla om att
låna ut alltifrån kläder och verktyg till
skidutrustning.
– Kooperativ är den naturliga affärsmodellen för människor som tycker att
man inte nödvändigtvis måste äga
och rå över allt själv, som vill dela
på arbete och resurser, säger
Ingrid Bexell Hultén på Coompanion.
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kooperativt behöver bli bättre på att
berätta om oss själva, säger Jakobína
Grétarsdóttir.

Jakobína Grétarsdóttir

MÅNGA DELANDEINITIATIV I Sverige
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är helt ideella. Ingrid Bexell Hultén
ser gärna att de goda idéerna i fler fall
utvecklas affärsmässigt till verksamheter
som skapar jobb till dem som engagerar
sig och förnyar näringslivet.
– För dem som vill gå från att exempelvis dela kläder eller verktyg ideellt till
affärsutveckling kring detta, passar våra
värderingar bra. Och då ska vi hjälpa till,
säger hon.
Delningsekonomin vänder upp och
ner på hela föreställningen om hur en
affärsverksamhet ska organiseras. Nya
möjligheter öppnas därmed upp för
kooperativa idéer.
Samtidigt är den kooperativa sektorn
i Sverige liten vid en internationell
jämförelse.
I Sverige jobbar 100 000 människor,
motsvarande ungefär två procent av arbetskraften, i kooperativa verksamheter.
EU-snittet är 7,6 procent av arbetskraften. I G20-länderna handlar det om hela
11,6 procent.
– Sverige har helt missat detta och
vi pratar inte om det, säger Sophie
Nachemson-Ekwall, forskare och
debattör som har skrivit boken
Hållbar ägarstruktur för Sverige
åt tankesmedjan Global Utmaning.
Orsaken har till stor del historiska rötter. När de socialdemokratiska regeringarna byggde ut välfärden
valde de att genomföra det i offentlig
regi. Borgerligheten var fullt upptagen
med att rädda undan näringslivet från

Sverige har helt
missat detta.
ytterligare pålagor. Ingen sida brydde
sig särskilt mycket om den idébaserade
sektorn.
I dag hämmas sektorn av att regelverken inte är anpassade till kooperativa
lösningar.
– Alla våra regelverk gäller antingen
företag eller offentlig sektor. Vi har inte
regelverken på plats som ser att idéburet har andra behov, säger Sophie
Nachemson-Ekwall.
EGENTLIGEN BORDE KOOPERATIVA och

ideella idéer vara helt rätt i tiden i Sverige, med tanke på delningsekonomins
genombrott, vinstdebatten i välfärden
och nedmonteringen av service på landsbygden.
– Vi hamnar i en diskussion om välfärden där man kan välja mellan antingen
socialism eller vinstjakt, som om det

inte finns andra alternativ. Ett sätt att
öka tilliten i samhället är att få män
niskor mer engagerade. Därför tror jag
att det behövs mer av idéburet och mer
av kooperativ, säger Sophie NachemsonEkwall.
Anna Felländer är expert i såväl taxi
utredningen som digitaliseringskommissionen. Där behandlas flera av de risker
och negativa bieffekter som delningsekonomin riskerar att föra med sig.
Den snabba utvecklingen gör att lagar
och regler inte har hängt med. Både
arbetstagare och konsumenter måste
skyddas bättre.
– Det råder stor otydlighet kring vilka
försäkringar som gäller, hur man betalar
skatt och hur arbetsgivaransvar tas. Här
behöver regelverket förtydligas, säger hon.
Att se till att skatter, avgifter och försäkringar betalas ordentligt är viktigt för
att delningsekonomin ska fungera och
inte hamna i en ekonomisk och juridisk
gråzon. Anna Felländer tror att både
företag och konsumenter skulle tjäna på
ett slags licensiering av plattformarna.
– Risken flyttas i dag från det traditionella företaget till individen, konsumenten och arbetstagaren. Användarna
i delningsekonomin måste kunna känna
sig trygga med att här betalas det skatt,
KF ÅRSREDOVISNING 2016

tas arbetsgivaransvar och de ska veta hur
försäkringsskyddet ser ut.
Utvecklingen går väldigt snabbt och är
teknik- och konsumentdriven. Det gör
att aktörer som är tidigt ute snabbt kan få
monopol.
– Den som är först lockar flest anhänga
re och det behövs många anhängare för
att få självregleringen av en tjänst att
fungera. Därför uppstår snabba mono
polsituationer och det måste man funde
ra på, säger Anna Felländer.
NÄR DELNINGSEKONOMIN BÖRJAR

regleras måste det göras med omsorg.
Det går inte att ha samma regler för Uber
som för en bilpool i Sundsvall.
– Vi bör inte sätta alltför många regleringar för den lokala delningsekonomin,
KF ÅRSREDOVISNING 2016

för där har man inte samma kapacitet
att skala upp och göra stora vinster som
det finns på global nivå. Olika sektorer
bör regleras olika mycket, säger Anna
Felländer.
Brister i lagstiftning och mäktiga
monopol kommer sannolikt att debatteras mycket kommande år, eftersom
delningsekonomin är här för att stanna.
Undersökningar som banken Nordea
har gjort visar att andelen svenskar som
utnyttjar delningstjänster växer varje år.
– Det finns enorma möjligheter. Det
är en katalysator för egenföretagare, en
brygga till integration. Man kan skapa
mycket jobb och identifiera vilande kompetens. Och inte minst kan vi utnyttja
jordens resurser på ett mer sparsamt
sätt, säger Anna Felländer.

Just på den lokala nivån finns många
tänkbara potentiella positiva effekter.
Anna Felländer tror mycket på tjänster
som förmedlar kompetens, alltifrån duktiga snickare till traktens bästa översättare.
– Det blir väldigt enkelt att lägga upp
sina tjänster till förfogande, vilket betyder att inträdesbarriärerna på arbetsmarknaden faller, säger hon.
Rädslan för att stora nätjättar kommer att ta över är befogad, menar Ingrid
Bexell Hultén på Coompanion. Men hon
tycker att även kooperationen ska våga
ha mer storslagna planer.
– Tänk om de här plattformarna,
där folk byter tjänster med var
andra, ägdes kooperativt i stället
för av Facebook eller Google.
Varför ska inte vi tänka lite större?
undrar hon. ■

Sophie Nachemson-Ekwall

SPANING | DELNINGSEKONOMI

JENS KÄRRMAN, frilansjournalist som
skriver mycket om politik och ekonomi. Gärna
från Norrbotten där han bor. Som liten var
Konsumbutiken i Gunnarn i Västerbottens
inland porten till omvärlden under sommarvistelserna hos farföräldrarna.
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KF:s styrelse
Kraftfullare, bättre.
Trevligare.”
Håkan Smith

Tillsammans innebär att göra
något i samarbete med varandra.
Kooperationen KF/Coop innebär
samarbete med 3,4 miljoner
ägare, vilket skiljer oss från
konkurrenterna.”
Lennart Eriksson

Tillsammans för mig står för
att vi kan hjälpa varandra i
både stort och smått och att vi
blir starka tillsammans.”

Styrka, kraft och framtiden.”
Stig Nilsson

För mig betyder tillsammans
att vi tillsammans blir starkare,
bättre och mer framgångsrika.”
Sune Dahlqvist

Rose-Marie Borgström

Själv är det lätt att få rätt,
men tillsammans är det
möjligt att få något gjort.”
Anders Sundström

För mig är tillsammans att vara
delaktig i något, att göra något
gemensamt och hjälpas åt med
det. Tillsammans ger styrka,
både för känslor och stordåd.”
Kristina Kamp

För mig betyder tillsammans
styrka, kraft och glädje.
Tillsammans är vi starka och
kan försätta berg, speciellt när
glädjen över att arbeta
tillsammans finns med.”
FOTO MAGNUS LIAM KARLSSON

Ann-Kristine Johansson
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VAD ÄR TILLSAMMANS
FÖR DIG?
”För mig betyder tillsammans att
vi är en KF-familj och i en familj
tar man hand om varandra.”

Vi äger och driver
tillsammans till nytta för alla.”
Kenneth Östberg

Tobias Täpp

För mig betyder tillsammans
styrka och tillhörighet, värme
och trygghet.”
Johan Wiberg

Tillsammans blir vi starkare,
klokare och har roligare.”
Britt Hansson

För mig betyder tillsammans
stark. Gemensamt ska vi arbeta
med vårt uppdrag och våra
värderingar. Tillsammans med
våra medlemmar ska vi fortsätta att
göra medlemsnytta med en hållbar
utveckling som mål.”

För mig blir allting roligare
när man gör det tillsammans
och med en känsla av
samhörighet. Det är en av
anledningarna att jag tycker
så mycket om KF och Coop,
där vi tillsammans kan vara
delaktiga och påverka i många
viktiga frågor.”

Maria Söderbom

Annette Andersson:

Samarbete för ägarnytta.”
Maj Britt Johansson-Lindfors (som
inte kunde närvara när bilden togs).

KF ÅRSREDOVISNING 2016

Till sist
m e d j e n n y st r ö m st e dt

Ju mer vi är tillsammans

T

vå tydliga minnen från barndomens tidiga åttiotal:
Min storasyster står i den
vitmålade hallen i radhuset vid
motorvägen och är rasande.
Något har jag gjort, jag kommer inte
ihåg vad. Hon skriker åt mig och jag
upplever anklagelsen som orättvis, till
och med falsk. På tungan har jag de elakaste tillmälen jag kan komma på, något
om hennes
infekterade
tonårshy.
Men jag
säger inget.
I ett plötsligt
ögonblick av
barnslig klarsyn inser jag
att en elakhet
kommer att
ge två värre
tillbaka. Jag har fler svagheter än hon.

Alla skulle
gå samman
mot en
enda fiende,
kapitalisten.

DET ANDRA MINNET är en eftermiddag

tillsammans med familjen. Vi har åkt till
ett kedjehus vid en annan väg, i en annan
förort, till pappas kompis.
Det kryllar av barn. De vuxna driver
ett kooperativ tillsammans som säljer
brädspel och vi är inkallade för att packa
röda och svarta stickor och tärningar i
små, små påsar.
Spelet är tänkt som en politisk motpol
till klassikern Monopol. Istället för att
deltagarna strävar mot feta hotellbyggen
på Norrmalmstorg för att försätta övriga
tävlande i konkurs, ska alla gå samman
mot en enda fiende, kapitalisten Maktis.
De vuxna frågar oss entusiastiskt om
spelet är roligt. Har vi inte roligare när vi
bekämpar Maktis än lierar oss med den cy-
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linderhattbeklädda monopoldirektören?
Mår vi inte bättre? Blir vi inte gladare?
Vi känner inte något speciellt, men
mumlar ja för som barn är vi känsliga för
vuxnas humörsvängningar. Samtidigt
sneglar vi samfällt på en skål med godisbitar som är kvällens egentliga strävan.
NÄR 2016 UPPLÖSTES i 2017 och det stod

klart att livrädda människor kommer
att fortsätta fly från krig och mötas, eller
motas, av fler människor som blivit rädda
för dem, tänker jag på dessa minnen. När
vetskapen att terrorismen har kommit
för att stanna sjunkit in och det offentliga rummet brusar av självbekräftande
monologer, så är det dessa slumpartade
scener som jag kommer ihåg.
Det min syster lärde mig utan att veta
om det var en omvänd version av bergspredikans kärleksbudskap: Allt vad ni
inte vill att människorna skall göra för er,
det skall ni inte heller göra för dem.
Det är fullt möjligt att Jesus hade uttryckt sig just så om han varit en samtidspredikant som också hängt på Instagram
och Snapchat, i första hand uppfylld av
sig själv snarare än sina medmänniskor.
Men det viktigaste är nog efteranalysen av kvällen med Maktis.
Sannolikt var det århundradets mest
omständliga och långtråkiga brädspel
och vi var en hög ofokuserade barnarbetare inkallade som soldater i de vuxnas
kamp för en mer solidarisk värld.
Vi smet från arbetet och gick ut och
byggde snökojor och åt i smyg upp hälften av godiset i skålen utan att be om lov.
Men när vi så småningom bestämde oss
för att ta oss igenom en spelomgång fann
vi en plötslig tillfredsställelse.
Ingen var ensam förlorare. Ingen

tvingades lämna spelet själv, som när
tärningen i Monopol visade vägen till
Norrmalmstorg med två hotell.
Vi var tillsammans.
2017 KOMMER ATT bli ett arbetsamt år,

säkert de som kommer efter också.
Men när hotet mot de mest grundläggande humanistiska värderingarna
tornar upp sig vid horisonten blir också
vikten av att försvara sig tydligare.
Strategierna vässas. Mobilisering pågår.
Maktis sitter aldrig säkert så länge vi
tillsammans förmår upprätthålla det
demokratiska systemet.
Hur det gick sedan? Maktis blev aldrig
någon försäljningssuccé. Det ligger kanske i sakens antikapitalistiska natur. Min
syster visade sig så småningom vara min
allra bästa vän som alltid låtit
mig vara med, obegripligt
nog också på klassresan i
gymnasiet.
– Varför inte? sa hon
förvånat när jag frågade
om hon var helt säker
på att lillsyrran var en
lämplig följeslagare.
– Det är väl bättre
om vi är fler, tillsammans. ■

JENNY STRÖMSTEDT
STINA JOFS

är redaktionschef
är journalist
på Vi.
stina.jofs@vi-tidningen.se
och programledare
KF ÅRSREDOVISNING 2016

Härnäst

SVERIGE,
VI HAR ETT
RESULTAT
70 SIDOR OM ÅRET SOM GICK
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Så funkar KF

kfs vice vd och chefsjurist
a n d e r s da h lq u i st - s j ö b e rg o m …

Vi går in i nästa fas
KFs vice vd och chefsjurist anders dahlquist-sjöberg om …
… KFs AFFÄRSIDÉ?

– Jag skulle vilja börja med att backa
bandet. För över 100 år sedan kom kooperativa konsumentföreningar runt om
i landet underfund med att man kunde
vidareutveckla samhandeln om man
samarbetade. Förbundet är ett verktyg
och ett medel för att åstadkomma nytta
för föreningarna och för medlemmarna.
Det lyckas vi med genom att skapa synergier och utnyttja de stordriftsfördelar
som stor volym innebär. Men hur manifesteras samhandeln i modern tid? Det
finns en skillnad mot ett börsbolag eller
privatkapitalbolag där ett antal personer
har satsat pengar i förväntan om snabb
avkastning. Hos oss handlar det om att
skapa en bredare nytta över ett längre
perspektiv: Butiker som jag trivs i, varor
jag tycker om, värderingar jag delar. Då
blir det min butik på riktigt, eftersom jag
som medlem är delägare. KF är navet i
allt det här.

… KF UPPDRAG?

– Ett av våra uppdrag, renodlingen, har
nu avslutats. Under 2015 sålde vi Purac
och Akademibokhandeln. Under 2016
fortsatte renodlingsuppdraget i och med
försäljningen av Norstedts förlagsgrupp.
Vi har också genomfört fortsatta försäljningar av fastigheter. Det har gått mycket
bra och skötts otroligt professionellt. Vi
befinner oss i en helt annan situation än
vi gjorde 2012–2013. På kort tid har vi
skapat en stabil finansiering och gått från
röda till svarta siffror. Gemensamma
resurser har frigjorts för att kunna satsa
på kärnverksamheten. Om renodlingen
var räddningen går vi nu in i en fas av
förädling och utveckling.
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… KOOPERATIV AFFÄRSUTVECKLING:

– Det är ett av våra nya uppdrag. Forskare har slagit fast att det finns en risk
inom all kooperativ verksamhet att man
blir för nöjd, i och med att det inte finns
ett tryck utifrån på
samma sätt som i ett
börsnoterat bolag.
Man måste själv
se till att skapa
det där trycket.
Det är våra
föreningar, våra
medlemmar och
våra butiker som
ska se till att utveckla våra affärer och ta
kooperationen in i framtiden.

Vi ska ha
en struktur
som bygger
beslut.”

… STYRNINGSHIERARKI?

– Det är vår struktur för att koppla
samman det som fungerar för den enskilda medlemmen med KF. Det är viktigt
att vi får ihop samspelet mellan butiksdriften och samhandelsverksamheten,
utifrån vad kunderna vill ha i butikerna –
och samtidigt vara en rationell och effektiv spelare på marknaden. Det är delvis
en annorlunda situation än i ett traditio-

KFs SEX AFFÄRSSTRATEGIER:
1. SAMLA Coop i Sverige för gemensamma affärsmål.
2. UTVECKLA det kooperativa affärsuppdraget.
3. STÄRKA föreningarna.
4. ETABLERA KF som en konsumentröst.
5. ENGAGERA medlemmar i kooperationen.
6. RUSTA KFs ekonomi för framtiden.

nellt bolag eftersom det hos oss finns en
förening i botten. Det är medlemmarnas
verksamhet och medlemmarnas pengar.
… ÄGARSTYRNINGSUPPDRAGET?

– Vi utvecklar en kooperativ ägarstyrning och bemannar på ett sätt som gör
tillförsikten stor till att vi har en fungerande struktur på plats 2017 som ger
involvering och styrning på ett bra sätt.
Det vi vill åstadkomma är förutsägbarhet
och effektivitet. Kärnan är involvering.
Vi ska inte sitta på huvudkontoret och
fatta beslut, utan vi ska ha en struktur
som bygger beslut.

… KFS FEM BOLAG?

– Coop och dagligvaruhandeln är vår
kärnverksamhet som blir allt större. På
fastighetssidan har vi nedbemannat,
effektiviserat och renodlat och har en
väl balanserad portfölj som vi inte har
någon brådska att avyttra. Bankens plats
är i grunden given, men måste också
utveckla för att hitta medlemsnyttan. Vår Gård och Vi
Media är inte de som ska dra
in miljarder, utan har andra
värden och de är spjutspetsar inom sina respektive områden. ■

Anders Dahlquist-
Sjöberg, KFs vice vd
och chefsjurist.

STYRNINGSHIERARKI
»»
Modell som beskriver KFs fyra

verksamhetsuppdrag. Som är
kärnan i den verksamhet som
KF ekonomisk förening
ska arbeta med.

Verksamhetsidé
skapa ekonomisk nytta och samtidigt
göra det möjligt för medlemmarna att
i sin konsumtion bidra till en hållbar
utveckling för människor och miljö”

Förbund och
varumärke

Kooperativ
affärsutveckling

Opinionsbildning

Ägarstyrning

Sex strategiska utgångspunkter

ÄGARSTYRNINGENS KOMPONENTER
»»
Dessa fyra komponenter bildar tillsammans KFs ägarstyrning

Ägarfilosofi

Styrmodell

Kravställning

Uppföljning

ÄGARSTYRNING

ÄGARSTYRNING I PRAKTIKEN

SÅ STYRS KF

»»
Pentagonens fem delar fångar de aktiviteter, planer

»»
Övergripande governance modell som visar länken mellan

och rapporter som ingår i ägarstyrningen. De olika
funktionernas ansvar och roller i ägarstyrningen syns
sedan i pyramiden.

operativ verksamhet i dotterbolag och ägare av KF.

Ägardirektiv

Revisionsrapportering

KF Styrelse
Ansvarar för
ägarfrågor,
fastställer ägarkrav

Ägare

Affärsplan/
riskanalys

Revisionsutskott

VD
Coop Sverige, KF Fastigheter,
MedMera Bank m.fl.

Revisionsutskott
Övervakar risk och
internkontrollmiljö

KF ÅRSREDOVISNING 2016

KF Ekonomisk Förening
styrelse

Styrelse
Coop Sverige, KF Fastigheter,
MedMera Bank m.fl.

Styrelseledamöter
i dotterbolag
Fastställer strategi och
följer upp finansiell utveckling

Åtgärdsplaner

Ersättningsutskott

Extern
revisorer

Rapportering och
revisionsplan

Finansiell
rapportering

= Utser
= Rapporterar till
= Samverkar med
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Förvaltningsberättelse
s
kf vice vd och chefsjurist
a n d e r s da h lq u i st - s j ö b e rg o m …

VERKSAMHETEN

K

ooperativa Förbundet, KF,
är ett förbund i form av en
ekonomisk förening med
konsumentägda företag och
föreningar som uppdragsgivare. KF har
som syfte att skapa ekonomisk nytta till
de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för
medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling
för människor och miljö. En idé som
sammanfattas i ”Tillsammans gör vi en
bättre affär”.
Medlemmarna i KF består av direktanslutna medlemmar, 31 konsumentföreningar, 7 OK-föreningar, Fonus,

Folksam Sak och Folksam Liv. KF är
Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Bara
genom de 31 konsumentföreningarna
samlas 3,5 miljoner konsumenter.
I KF har under 2016 följande funktioner ingått: VD, förbunds-, förenings-,
ekonomi- och juridikstab. KF:s uppgift
delas in i fyra uppdrag: förbundsuppdraget, ägarstyrningsuppdraget, opinionsbildningsuppdraget och renodlingsuppdraget. KF ska inom ramen för
uppdragen utveckla den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln och arbeta
för att verksamhetsidén förverkligas.
KF bedriver sin verksamhet via dotter

bolag. Under 2016 sysselsatte koncernen
i medeltal 4 940 anställda (5 995), varav
2 576 kvinnor (3 323) och 2 364 män
(2 672). Verksamheten bedrivs inom
följande områden:
DETALJHANDEL

Coop Sverige har ett övergripande
ansvar för varuinköp, kategoristyrning
och varuförsörjning gentemot såväl egna
butiker som mot de butiker som drivs
av konsumentföreningarna. Därutöver
ansvarar Coop Sverige för medlemsprogram, formatstyrning och marknads
föring för samtliga Coop-butiker. Coop
Sverige tillhandahåller även tjänster

KF EKONOMISK FÖRENING
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DETALJHANDEL

FASTIGHETER

BANK

INVEST

KONFERENS & MEDIA

Coop Sverige AB
Coop Logistik AB
Coop Butiker &
Stormarknader AB

KF Fastigheter AB

MedMera Bank AB

KF Invest AB
Pan Vision AB
Puregas Solutions AB

Vår Gård
Saltsjöbaden AB
Vi Media AB

KF ÅRSREDOVISNING 2016

inom ekonomi, kommunikation, HR,
hållbarhet, säkerhet samt IT till andra
KF-bolag såväl som till konsumentföreningar.
Dagligvarubaserad detaljhandel drivs i
241 egna butiker. Utöver fysiska butiker
erbjuder Coop Sverige även onlinehandel på ett antal orter i samarbete med
konsumentföreningarna.
FASTIGHETER

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och
avyttrar fastigheter. Fastighetsportföljen
inkluderar större utvecklingsfastigheter
och markinnehav. Den egna fastighetsportföljens marknadsvärde beräknas
uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor.
BANK

MedMera Banks uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och
affärsnytta till butikerna genom att
tillhandahålla prisvärda lösningar inom
området finansiella tjänster. Bland
produktutbudet finns bland annat
kontokorts- och låneprodukter för
privatpersoner samt ett inköpskort för
juridiska personer. Banken har även som
uppdrag att hantera och administrera
kortinlösenaffären för hela konsumentkooperationen.
INVEST

KF Invest förvaltar delar av KFs finansiella innehav såsom fondandelar, aktier,
extern utlåning m m. KF Invest har även
ett direkt operativt ansvar för förvaltning
av:
KF ÅRSREDOVISNING 2016

»»
PAN VISION som är Skandinaviens

största oberoende distributör av fysiska dataspel med tillbehör.
»»
PUREGAS SOLUTIONS som levererar
anläggningar för biogasuppgradering.
KONFERENS & MEDIA
»»
VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN

Vår Gård är en högkvalitativ konferensanläggning belägen i Saltsjöbaden
nära Stockholms city. Vår Gård har
under ett flertal år erhållit utmärkelser
för sin service, kundnöjdhet och sitt
erbjudande.

KF har som
syfte att skapa
ekonomisk
nytta till
de enskilda
individer som
är medlemmar.

»»
VI MEDIA

Vi Media producerar och ger ut
Tidningen Vi, ett magasin om kultur
och samhälle, och Vi Läser, ett magasin
om böcker. Företaget bedriver även
uppdragspubliceringsverksamhet samt
rese- och eventverksamhet. Ett av flera
bevis på verksamhetens höga kvalitet är
att Tidningen Vi vann priset ”Årets AD”
på Tidskriftsgalan 2016 och att man föregående vår vann priserna ”Årets omslag”
och ”Årets fotografi” för Vi Läser samt
”Årets journalist” för Tidningen Vi.
Fram t o m den 1 juli 2016 fanns
verksamhetsområdet media inom KFkoncernen. Verksamhetsområdet
avvecklades i samband med försäljningen av Norstedts Förlagsgrupp. ■
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

R

enodlingsprocessen inom
KF-koncernen inleddes under
2013 och har följt uppgjord
plan med försäljning av flera
bolag och en betydande del av fastighetsbeståndet. Renodlingen syftade till
att reducera risk, öka den finansiella
flexibiliteten och kapaciteten samt att
koncentrera verksamheten till dagligvaruhandel. Sedan 2013 har ett flertal
försäljningar genomförts bl a
Bolagsförsäljningar

Fastighetsförsäljningar

Löplabbet (2014)

Bromma Blocks (2013)

Leos Lekland (2014)

Bäckebol (2013)

Akademibokhandels
gruppen (2015)

Jägersro (2013)

Purac (2015)

Partille (2015)

Norstedts Förlagsgrupp
(2016)

Backaplan södra och norra
(2016)

Försäljningarna har genomförts
framgångsrikt och successivt förstärkt
koncernens likviditet och finansiella
ställning. I och med att renodlingsprojektet avslutades vid utgången av 2016
lades även strategin om för fastighetsverksamheten. För fastighetsverksamheten innebär det framförallt att tempot
avseende fastighetsavyttringar bromsas
upp, vilket medför att vi kommer att vara
kvar längre i fastighetsutvecklingsprojektens värdekedja.
I och med att renodlingsprojektet
avslutas har KF beslutat att utveckla ett
nytt uppdrag ”Kooperativ affärsutveckling”.
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Detta gör vi då vi är övertygade om
att den kooperativa företagsidén ligger
i tiden. Styrkan ligger i att företräda 3,5
miljoner medlemmar, att kunna återinvestera vinster i kooperativ verksamhet
och att kunna agera som ansvarstagande
samhällsaktör. Vårt ansvar som kooperativt företag gentemot våra medlemmar är att utveckla/påverka marknader
som inte fungerar till konsumentens/
medlemmens bästa. Därför har det nya
uppdraget kooperativ affärsutveckling
etablerats. Målsättningen är att under 2017 identifiera marknader där vi
tillsammans kan agera för att förbättra
konsumenters situation. Genom att
vi slutfört renodlingsuppdraget och
därigenom stärkt vår finansiella ställning
har vi nu möjligheter att tydligare satsa
på framtiden. I uppdraget med kooperativ affärsutveckling är ambitionen och
målet att initiera och bygga framtidens
kooperativa verksamhet.
2016 har varit ett händelserikt år, avslutningen av renodlingsuppdraget och
satsningen på kooperativ affärsutveckling tillhör de väsentligaste. Härutöver
vill vi nämna följande händelser under
2016 och under de första månaderna
2017:
»»
KF Fastigheter avyttrade fastigheten

Backa 172:1 till Skandia Fastigheter.

»»
KF Media avyttrade Norstedts Förlags-

grupp till Storytel.

Försäljningarna
har genomförts
framgångsrikt
och successivt
förstärkt
koncernens
likviditet och
finansiella
ställning.
var nödvändiga till följd av den nya lagen.

»»
Coop lanserade smartkassen i online-

butiken under året, vilket blev en stor
succé. Omsättningen i online-butiken
har ökat med 51 procent jämfört med
2015.
»»
I början av januari 2017 tecknade KF
Fastigheter ett intentionsavtal med
Huddinge kommun med planen att
bygga 4 200 bostader med inflyttning
2021. Planprogrammet beräknas starta
under 2017.
»»
Pan Vision AB planeras att avyttras
i början av 2017. ■

»»
Ny lag om ekonomiska föreningar

trädde i kraft den 1 juli 2016, KF har genomfört de förändringar i stadgarna som
KF ÅRSREDOVISNING 2016
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RESULTATUTVECKLING
RESULTATUTVECKLING, KONCERNEN
»»
Koncernens nettoomsättning uppgick

till 32 435 mkr (34 724 mkr). Omsättningsnedgången om ca 2,3 mdr beror i
huvudsak på avyttringar av verksamheter inom KF Media och KF Invest med
en påverkan om ca 1,7 mdr samt en nedgång i omsättningen i dagligvaruverksamheten om ca 700 mkr. Nedgången i
dagligvaruverksamheten beror främst på
omsättningstapp under omställningsarbete i butik samt på reducerad försäljningsyta.
Omsättningstappet mellan 2014 och
2015 beror främst på avyttringen av
Akademibokhandelsgruppen och på
avyttringen av 79 butiker från Coop
Butiker & Stormarknader till konsumentföreningarna Coop Mitt och Coop Väst.

»»
Nettoomsättning

Mkr
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»»
Rörelseresultat

»»
Rörelseresultatet för KF-koncernen

uppgick till 983 mkr (979) och resultat
efter finansiella poster uppgick till 1 022
mkr (1 127). Årets resultat uppgick till
1 036 mkr (1 138).
Realisationsresultat uppgick till 1 060
mkr (1 179) och avser främst fastighetsförsäljningar (inklusive försäljningar
inom delägda bolag) om 1 019 mkr (336).
KF bedömer att rörelseresultatet,
exklusive realisationsresultat, skall vara
positivt 2017. Rörelseresultatförbättringar 2017 beräknas främst ske inom
Coop Sverige och KF Fastigheter. ■
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RESULTATUTVECKLING, BOLAGEN
»»
KF EKONOMISK FÖRENING

»»
COOP SVERIGE

Nyckeltal
Mkr

2016

2015

Nyckeltal
Koncernen, Mkr

»»
KF FASTIGHETER

2016

2015

2016

2015

Nettoomsättning

116,2

164,3

Nettoomsättning

31 552,7

32 244,9

Nettoomsättning

106,9

1 291,6

Rörelseresultat

- 43,6

- 91,2

Rörelseresultat

171,7

140,4

Rörelseresultat

974,3

257,4

Resultat efter finansnetto

228,4

350,1

Resultat efter finansnetto

341,1

165,7

Resultat efter finansnetto

970,8

253,2

Eget Kapital

3 387

3 415

Medelantalet anställda

9
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Medelantalet anställda

19

17

2016

2015

Styrelseordförande:

Anders Sundström

100 %

100 %

1 112 mkr

1 112 mkr

Verkställande direktör:

Tommy Ohlström

Viktiga händelser 2016:
»»
Renodlingsuppdraget slutförs i och med

försäljningen av Norstedts Förlagsgrupp i juli
2016.
»»
Fortsatt förstärkning av varumärkesenheten
genom rekrytering av Pia Carlsson Thörnqvist,
tidigare Kommunikations- och Marknads
direktör inom Folksam.
»»
Marknadsanalyser avseende mjölk- och köttmarknad publiceras och väcker stort intresse.
»»
Lösen av förlagsinsatser om 186 mkr har
skett under året, vilket minskat moderbolagets
eget kapital. Kvarvarande förlagsinsatser om
333 mkr har sagts upp av KF och löses i juni
2017.
»»
Rörelseresultatet uppgick till -44 mkr (-91)
och resultat efter finansnetto till 228 (350).
I finansnettot ingår en anteciperad utdelning
om 250 mkr (592).

KFs investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

4 696

5 218

2016

2015

67,2 %

67,2 %

3 157 mkr

3 707 mkr

Anders Sundström
Sonat Burman-Olsson

Medelantalet anställda
KFs investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:

Tommy Ohlström

Verkställande direktör:

Helena Liljedahl

Viktiga händelser 2016:

Viktiga händelser 2016:

»»
Butiksverksamheten uppvisar ett positivt re-

»»
Omstrukturering av bolaget slutfördes under

sultat för andra året i rad, även grossiströrelsen
redovisar ett positivt resultat 2016.
»»
Omsättningen sjönk ca 700 mkr netto.
Bl a beror det på omställningsarbete i butik
och stängningar av butiker.
»»
Coop Sverige erhöll en ränta på förlagsinsatser från KF Ekonomisk förening om
ca 240 mkr.
»»
Coop Sverige återbetalade ett aktieägartillskott om 1 130 mkr. KF innehade 550 mkr av
det tillskott som återbetalas. Återbetalningen
har reducerat värdet på KFs aktier i Coop
Sverige.
»»
Omsättningen inom online-handeln ökade
med 51 % under året. Coops smartkasse
lanserades under året vilket bidrog till omsättningsutvecklingen.
KFs kommentar:

Strategiplanen ”Vår Plan”, som antogs under senare delen av 2014 och sträcker sig
till 2017, fortgår. Planens måltal för 2016
har i många stycken uppfyllts och rörelsen
uppvisar positivt resultat. Coop Sverige
har under 2017 utmaningar i att fortsätta
omställningen av butiker till nytt format och
samtidigt öka volymen.
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Nyckeltal
Koncernen, Mkr

2016, bolaget är nu organisatoriskt anpassat
och specialiserat mot transaktion och fastighetsutveckling.
»»
Genomförande av ett flertal fastighetsaffärer
där försäljningen av fastigheten Backa 172:1 i
Göteborg var den största affären.
»»
Ny strategi för bolaget antogs under sommaren 2016. Främst innebär denna att bolaget
kommer vara kvar längre i värdekedjan när
det gäller fastighetsutvecklingsprojekt.
»»
Intentionsavtal rörande utveckling av 4 200
bostäder har slutits med Huddinge kommun i
januari 2017.
»»
Fastighetsportföljens bokförda värde uppgick
till 672 mkr per årsskiftet, bedömt marknadsvärde 1 246 mkr.
KFs kommentar:

KF Fastigheter har lyckats över förväntan
med de affärer som genomförts under året,
realisationsresultatet överstiger 1 mdr.
Omstruktureringen av bolaget har varit
framgångsrik och styrelsen har antagit en ny
strategi för bolaget under hösten. Fastighetsbolaget kommer under de närmaste
åren att arbeta med fastighetsutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Bolaget kommer
att uppvisa positiva resultat under denna
period men inte i nivå med det senaste årets
rekordresultat.
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»»
MEDMERA BANK AB

»»
KF INVEST

Nyckeltal
Mkr

2016

Totala intäkter

»»
VI MEDIA AB

2015

Nyckeltal
Koncernen, Mkr

2016

2015

245,1

231,8

Totala intäkter

434,4

1080,1

Finansnetto

54,4

130,0

Finansnetto

27,5

25,0

Resultat efter finansnetto

11, 9

39,6

Resultat efter finansnetto

11,6

Medelantalet anställda

48

42

Medelantalet anställda

61

2016

2015

100 %

100 %

KFs investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

663 mkr

663 mkr
Lars Ericsson

Manfred Krieger

KFs investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

Nyckeltal
Mkr

2015

46,9

41,6

Rörelseresultat

2,8

2,2

642,8

Resultat efter finansnetto

3,1

200

Medelantalet anställda

2016

2015

KFs investering

100 %

100 %

1 194 mkr

1 194 mkr

Tommy Ohlström
Manfred Krieger

Nettoomsättning

2016

Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

3,0

10

11

2016

2015

100 %

100 %

7 mkr

7 mkr

Maria Hamrefors
Sofia Wadensjö Karén

Viktiga händelser 2016:

Viktiga händelser 2016:

Viktiga händelser 2016:

»»
2016 införde EU begränsningar avseende

»»
KF Invest lade ned investeringsenheten i

»»
Omsättningen ökade från 41,6 mkr till 46,9

förmedlingsavgifter (interchange fees) som
tas ut vid kortbaserade betalningar. Införandet
har påverkat bankens intäkter negativt under
2016.
»»
Banken har under året tagit beslut om att
stoppa IT-investeringar i ny kortreskontra,
vilket medfört att en del balanserade utgifter
kostnadsförts som nedskrivning.
»»
Under januari förändrades riskprofilen i bankens investeringsportfölj. Efter förändringen
ingår enbart räntebärande instrument med
hög kreditvärdighet.
»»
Ny driftsmiljö för hela bankens verksamhet
implementerades under året. Denna investering ökar säkerheten och sänker driftskostnaden framöver.
KFs kommentar:

Banken har under 2016 präglats av
fortsatt förändringsarbete. Ny organisation har implementeras där organisationen
bättre speglar bankens produktområden.
Fortsatta investeringar har gjorts i digitala
produkter, bl a i mobila betalningar samt i
ny driftsmiljö. Banken möter en hårdnande
konkurrens inom privatlånemarknaden
samtidigt som lönsamheten i kortaffären påverkas av den under 2016 införda begränsningen avseende interchange avgifterna.
Detta medför att banken fortsatt kommer
att behöva fokusera på utveckling av
digitala produkter och åtgärder som stärker
lönsamheten. För 2017 räknar ledningen
med ett resultat i nivå med 2016.
KF ÅRSREDOVISNING 2016

december 2016. Enheten har främst arbetat
med renodling av koncernen rörelsedrivande
bolag.
»»
Pan Vision AB planeras att avyttras i början
av 2017.
»»
Extern utlåning minskar med 400 mkr efter
en förtida amortering. Detta medför att KF
Invests finansnetto framgent kommer att
minska.
KFs kommentar:

KF Invest innehar finansiella placeringar
som tidigare gjorts inom KF. Placeringar i
fonder och utlåning i samband med transaktioner skall avvecklas på sikt. KF räknar med
att KF Invest kommer att avvecklas inom en
period av 5 år.

mkr. Ökningen är främst hänförlig till uppdragspubliceringsverksamheten.
»»
Tidningen Vi erhöll utmärkelsen Årets AD på
tidskriftsgalan.
»»
Utökad uppdragspubliceringsverksamhet
– nya uppdrag för Riksbyggen och KF samt
utökat uppdrag för Cancerfonden.
»»
Lansering av nytt koncept inom reseverksamheten ,”Framtidsbåten”, lanseringen blev
en succé.
KFs kommentar:

Strukturomvandling inom mediabranschen
fortsätter med fallande upplagor och
minskande annonsmarknad som påverkar
tidskriftsbranschen. Vi Media har hittills
parerat för utmaningen inom tidskriftsverksamheten och samtidigt byggt upp framgångsrika produkter inom både rese- och
eventverksamheten samt uppdragspubliceringsverksamheten. Under 2017 räknar
ledningen med ett något lägre resultat till
följd av affärsutveckling.
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RESULTATUTVECKLING, BOLAGEN (FORTS.)
»»
VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN AB

Nyckeltal
Mkr

2016

2015

Nettoomsättning

58,4

65,1

Rörelseresultat

-1,1

4,8

Resultat efter finansnetto

-1,3

Medelantalet anställda

39

44

2016

2015

100 %

100 %

7 mkr

7 mkr

KFs investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

5,4

Leif Linde
Kadi Upmark

Viktiga händelser 2016:
»»
Kadi Upmark har tillträtt som ny VD för Vår

Gård Saltsjöbaden.
»»
Under hösten har en organisationsöversyn

genomförts.
»»
Ny profil och marknadsplan har arbetats

fram i syfte att stärka verksamhet och kundupplevelse.
»»
Fortsatt investering i anläggningen har gjorts
under året.
KFs kommentar:

2016 har varit ett turbulent år för Vår Gård.
Bokningsläget var ansträngt under våren
samtidigt som i stort sett hela ledningen
byttes ut under sommaren. Under senare
delen av hösten har resultatutvecklingen
vänt och bolaget har visat positivt resultat.
Bokningsläget ser bra ut för inledningen av
2017 och ledningen räknar med ett positivt
resultat kommande år.
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FINANSIELL STÄLLNING
Koncernen

2016

2015

2014

2013

2012

691

544

220

-127

-195

Kassaflöde - löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital
Eget kapital (exkl. minoritetsintresse)

4 522

3 868

2 441

3 532

3 718

Avkastning på eget kapital *

18,8%

25,2%

1,7%

-1,6%

-46,4%

Soliditet

34,6%

33,2%

23,9%

22,4%

20,5%

Nettofordran (+), Nettoskuld (-)

3 513

3 632

986

1 405

-1 983

16 483

16 695

15 587

16 383

18 873

676

1 997

1 347

4 046

3 287

Balansomslutning
Likvida medel
*) Definition se not 35

»»
KASSAFLÖDET

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 650 mkr (350). Kassa
flödet från investeringsverksamheten
uppgick till -1 039 mkr (-130). Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till -936 mkr (443). Totalt
kassaflöde uppgick till -1 325 mkr (663).
Likvida medel uppgick vid årets slut till
676 mkr (1 997).

»»
INVESTERINGAR OCH AVYTTRINGAR

Totala nettoinvesteringar i materiella
och immateriella anläggningstillgångar
uppgick för perioden till 502 mkr. Av
den totala investeringen avser 467 mkr
investeringar i butiksledet. Resterande
35 mkr avser annan verksamhet och
främst investeringar i IT-system.
Under året har avyttringar främst skett
av fastigheter men även av rörelsedrivande verksamheter såsom Norstedts
Förlagsgrupp. Netto har avyttringar
av verksamheter påverkat kassaflödet
positivt med 616 mkr. I samband med
KF ÅRSREDOVISNING 2016

avyttringar har reverser om 609 mkr
ställts ut.
Förändring av finansiella tillgångar
om 1 153 mkr avser främst investeringar i
värdepapper (obligationer och certifikat)
vilket har påverkat kassaflödet negativt.
Totalt har investeringsverksamheten
påverkat kassaflödet negativt med 1 039
mkr.

av överskottslikvider i obligationer och
certifikat med en löptid längre än tre
månader. Vid årsskiftet uppgick totala
placeringar till ca 3,6 mdr (1,8 mdr)
varav 3,1 mdr utgjordes av placeringar i
bostadsobligationer.
Placeringar styrs av en finanspolicy
som årligen fastställs av KF Ekonomisk
Förenings styrelse.

»»
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

»»
NETTOFORDRAN

De största enskilda händelserna inom
finansieringsverksamheten är återbetalning av förlagsinsatser och förlagslån om
206 mkr i KF Ekonomisk Förening samt
Coop Sverige ABs återbetalning av ett
villkorat aktieägartillskott om 580 mkr.
Totalt har finansieringsverksamheten
påverkat kassaflödet negativt med
936 mkr.

»»
LIKVIDA MEDEL

Likvida medel uppgick till 676 mkr
(1 997). Anledningen till att likvida medel
sjunkit sedan 2015 är ökning av placering

Nettofordran minskade till 3 513 mkr
(3 632). Den främsta anledningen till
minskningen är återbetalningar av
förlagsinsatser, förlagslån och villkorat
aktieägartillskott.
Balansomslutningen uppgick till
16 483 mkr (16 695) och soliditeten uppgick till 34,6 procent (33,2 procent). Eget
kapital exklusive minoritetsintressen
ökade till 4 522 mkr (3 868) och avkastningen på eget kapital uppgick till
18,8 procent (25,2 procent). ■
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RISKER
»»
RISKHANTERING

Genom den affärsverksamhet som KFkoncernen bedriver följer naturligt en
exponering för risker. Med risker avser
vi felaktigheter i utformningen av våra
processer alternativt händelser utanför
bolagets kontroll som kan göra att vi
inte uppnår affärsmål eller en tillförlitlig
finansiell rapportering.
Riskhanteringen inom KF-koncernen
omfattar identifiering, analys och utvärdering av risker. Styrelsen ansvarar, via
revisionsutskottet, för finansiella risker
och för att risker för fel i den finansiella
rapporteringen identifieras och hanteras. Revisionsutskottet rapporterar
löpande till styrelsen och styrelsen erhåller löpande finansiell rapportering.
VD ansvarar för hantering av operativa
risker. En gång per år, i samband med
affärsplaneprocessen, görs en riskinventering i respektive operativt helägt
bolag. Identifierade risker analyseras och
beskrivs i affärsplanen. Handlingsplaner för hantering av risker presenteras
i affärsplanen och godkänns av VD och
styrelse.

»»
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKER-

HETSFAKTORER

Den verksamhet som KF-koncernen
bedriver medför finansiell exponering
avseende ränte-, valuta- och likviditetsrisker. Hanteringen av dessa risker är
centraliserade i koncernen och regleras
av en finanspolicy som årligen fastställs
av styrelsen.
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KF är genom sin bankverksamhet
även utsatt för kreditrisker. I syfte att
begränsa och kontrollera risker i banken
har styrelsen fastställda policyer för
kreditgivning och övriga risker, vilka
följer Finansinspektionens regler och
allmänna råd.
KF har genom sitt fastighetsbestånd
även en exponering mot den svenska
fastighetsmarknaden. I fastighetsbeståndet finns betydande övervärden.
KFs affärsmässiga risker utgörs främst
av hög exponering mot detaljhandel. Risken består främst i ändrade marknadsförutsättningar som påverkar investeringens värde. Affärsrisker i dotterbolag
hanteras genom att utsedd styrelse i
respektive dotterbolag har kontroll över
affärsutveckling, omvärldsbevakning och
en tillförlitlig operativ rapportering.
Enligt VDs och styrelsens bedömning
inträffade under året ingen händelse
inom eller utanför KF-koncernen som
föranleder en revidering av den tidigare
riskanalysen. Se vidare not om finansiella instrument och riskhantering.

Riskhanteringen
inom KF-
koncernen
omfattar
identifiering,
analys och
utvärdering
av risker.

»»
TILLSTÅNDS- ELLER
ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET

Coop Logistik har verksamhet som
omfattas av anmälnings- respektive
tillståndsplikt enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser mellanlagring och
transport av farligt avfall och tillståndsplikten avser hantering och förvaring av
brandfarliga varor. ■

KF ÅRSREDOVISNING 2016

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VINSTDISPOSITION
»»
Till föreningsstämman förfogande står enligt moderföreningens balansräkning:

Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt att disponera

914 908 562
450 744 290
1 365 682 852

»»
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt:

Avsättning till reservfonden
Utdelning till innehavare av förlagsinsatser

67 616 143
27 020 187

Balanseras i ny räkning

1 271 046 522

Totalt disponerat

1 365 682 852

Styrelsen och verkställande direktören för Kooperativa Förbundet (KF),
ekonomisk förening, med säte i Solna, får
härmed avge följande årsredovisning och
koncernredovisning för verksamhetsåret
2016.
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nedskrivningar
NOT 9Arvode och kostnadsersättning till revisorer
NOT 10Operationell leasing
NOT 11Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
NOT 12Finansiella poster
NOT 13Inkomstskatter
NOT 14Immateriella anläggningstillgångar
NOT 15Materiella anläggningstillgångar
NOT 16Fordringar hos gemensamt styrda företag
NOT 17Fordringar hos intresseföretag
NOT 18MedMera Bank
NOT 19Andra långfristiga värdepappersinnehav
NOT 20Finansiella instrument och riskhantering
NOT 21Andra långfristiga fordringar
NOT 22Varulager m m
NOT 23Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
NOT 24Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
NOT 25Avsättningar för skatter
NOT 26Övriga avsättningar
NOT 27Långfristiga skulder
NOT 28Övriga skulder
NOT 29Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
NOT 30Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
NOT 31Transaktioner med närstående
NOT 32Betalda räntor och erhållen utdelning
NOT 33Likvida medel
NOT 34 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
NOT 35 Nyckeltalsdefinitioner
NOT 36 Händelser efter balansdagen

styrelse/ledande befattningshavare
	NOT M4 Avskrivningar, nedskrivningar

115

116

117
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och återförda nedskrivningar
NOT M5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
NOT M6 Operationell leasing
NOT M7 Andelar i koncernföretag
NOT M8 Övriga finansiella poster
NOT M9 Inkomstskatter
NOT M10 Immateriella anläggningstillgångar
NOT M11 Materiella anläggningstillgångar
NOT M12 Fordringar hos intresseföretag
NOT M13 Andra långfristiga värdepappersinnehav
NOT M14 Finansiella instrument och riskhantering
NOT M15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
NOT M16 Eget kapital
NOT M17 Garantikapital och förlagslån
NOT M18 Övriga avsättningar
NOT M19 Långfristiga skulder
NOT M20 Övriga skulder
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NOT M24 Betalda räntor och erhållen utdelning
NOT M25 Likvida medel
NOT M26 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
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KONCERNEN | FINANSIELLA RAPPORTER

Koncernens resultaträkning
Belopp i mkr

Not

Nettoomsättning

5

Kostnad för sålda varor
 Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader

2016

2015

32 435

34 724

–26 798

–28 616

5 637

6 108

–5 609

–5 908

–275

–687

Andelar i intresseföretags resultat och
gemensamt styrda företags resultat

11

1

201

Övriga rörelseintäkter

6

1 302

1 326

–73

–61

983

979

33

19

Övriga rörelsekostnader
 Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

7, 8, 9, 10
12

Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

151

244

Räntekostnader och liknande resultatposter

–145

–115

 Resultat efter finansiella poster

1 022

1 127

Skatt på årets resultat

13

14

11

1 036

1 138

Moderföretagets ägare

916

1 068

Innehav utan bestämmande inflytande

120
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 Årets resultat

Hänförligt till

Kommentarer till resultaträkningen
»»
NETTOOMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning uppgick till 32 435 mkr, vilket är
en minskning med 6,6 %, jämfört med föregående år. Minskningen förklaras bland annat av att Norstedts Förlagsgrupp
avyttrades per 1 juli 2016 samt av, inom Coop Sverige, pågående
formatomställningar och butiksstängningar. Under året har
totalt 51 butiker ställts om. Härtill kommer två nyetableringar,
enligt nytt format. Därmed har totalt 67 butiker det nya formatet inom Coop Sverige.

»»
RÖRELSERESULTAT

I koncernens rörelseresultat ingår ett antal engångsposter,
varav de mest väsentliga är reavinster vid avyttring av fas
tigheter om 1 004 mkr, en positiv effekt från avyttringen av
Norstedts Förlagsgrupp AB om 41 mkr, fastighetsrelaterade
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nedskrivningar om 44 mkr samt nedskrivning av immateriella
anläggningstillgångar om 27 mkr. Rörelseresultatet inkluderade även en återbetalning om 24 mkr avseende AGS-premier
(avtalsgruppsjukförsäkring) hänförbart till inbetalningar
gjorda under 2004.
»»
FINANSNETTO

Finansnettot har under året belastats med en negativ effekt om
27 mkr hänförbart till sänkning av den diskonteringsränta
som används vid beräkning av pensionsskuld, som tryggas i
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.
Med anledning av ytterligare sänkt diskonteringsränta under
2017, så har en extra inbetalning gjorts 2016 till pensionsstiftelsen. Detta belastar finansnettot med 21 mkr.
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Koncernens balansräkning
Belopp i mkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

14

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

142

113

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

5

6

Hyresrätter och liknande rättigheter

2

3

67

137

Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

37

95

253

354

491

761

15

Byggnader och mark
Nedlagda utgifter på annans fastighet

–

4

Maskiner och andra tekniska anläggningar

6

12

1 097

990

Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

76

95

1 670

1 862

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i gemensamt styrda företag

11

10

6

Fordringar hos gemensamt styrda företag

16

34

25

Andelar i intresseföretag

11

117

15

Fordringar hos intresseföretag

17

1

9

192

187

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

19, 20
13
18, 21

469

456

2 293

1 909

3 116

2 607

5 039

4 823

Råvaror och förnödenheter

2

2

Varor under tillverkning

–

9

1 431

1 532

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

22

Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

23

37

1 456

1 580

1 290

1 350

39

54

Fordringar hos intresseföretag

3

–

Aktuell skattefordran

2

6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos gemensamt styrda företag

Övriga fordringar

18

1 365

1 776

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

716

708

3 415

3 894

5 953

4 426

620

1 972

Summa omsättningstillgångar

11 444

11 872

SUMMA TILLGÅNGAR

16 483

16 695

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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Belopp i mkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Medlemsinsatser
Förlagsinsatser
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Not

2016-12-31

2015-12-31

1 632

1 645

–

186

M16

875

873

2 015

1 164

4 522

3 868

Innehav utan bestämmande inflytande

1 080

1 562

Summa eget kapital

5 602

5 430

100

120

Garantikapital och förlagslån

M17

Avsättningar
Avsättningar för skatter

25

40

33

Övriga avsättningar

26

739

546

779

579

Långfristiga skulder

27

Övriga skulder

18

805

863

805

863

249

275

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18, 28
29

31

37

3 037

3 223

3

1

4 719

4 918

1 158

1 249

9 197

9 703

Summa skulder

10 002

10 566

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 483

16 695

Kommentarer till balansräkningen
»»
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Investeringar (netto) i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts om 502 mkr (439), varav 467 mkr
(376) avser investeringar inom Coop Sverige.
Materiella anläggningstillgångar har minskat till följd av
fortsatta fastighetsavyttringar. I samband härmed har säljar
reverser om 609 mkr fordringsförts.

»»
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar om 281 mkr har reglerats, hänförbart till
utgivna säljarreverser i samband med, under 2015, avyttrade
butiker till konsumentföreningar.
Omallokeringar har skett inom likvida medel och kortfristiga
placeringar. Ett bedömt varaktigt framtida överskott i rörelsen
tillsammans med negativa räntor har medfört en ökad tyngd-
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punkt på placeringar med längre horisont. Dessutom har riskprofilen på kapitalförvaltningen förskjutits mot räntebärande
instrument med hög kreditprofil.
»»
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Under året har utdelning om 580 mkr skett till innehavare av
preferensaktier i Coop Sverige AB, såsom återbetalning av tidigare inbetalda villkorade aktieägartillskott. Härutöver har utdelning om 43 mkr, enligt föregående års vinstdisposition, getts
till ägare utav moderföretaget, för innehav av förlagsinsatser.
Under året har återbetalning gjorts avseende förlagsinsatser
om 186 mkr respektive förlagslån om 20 mkr.
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Koncernens förändringar av eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Förlags
insatser

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel
inkl årets
resultat

1 645

186

873

–

–

Valutakursdifferenser

–

Summa Förändringar i redovisade värden

Koncernen
 Ingående balans

2016-01-01

Årets resultat enligt
fastställd resultaträkning

Summa

Innehav
utan bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

1 164

3 868

1 562

5 430

–

916

916

120

1 036

–

–

2

2

-1

1

–

–

–

2

2

-1

1

–

–

–

-43

-43

-580

-623
-45

Medlemsinsatser

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital

Transaktioner med koncernens ägare
Utdelning
Resultat från transaktion med ägare till innehav
utan bestämmande inflytande
Minskning av medlemsinsatser
Minskning av förlagsinsatser
Summa Transaktioner med ägare

–

–

–

-24

-24

-21

-13

–

2

–

-11

–

-11

–

-186

–

–

-186

–

-186

-13

-186

2

-67

-264

-601

-865

 Utgående balans

2016-12-31

1 632

–

875

2 015

4 522

1 080

5 602

 Ingående balans

2015-01-01

2 153

186

–

102

2 441

1 160

3 601

–

–

–

1 068

1 068

70

1 138

Valutakursdifferenser

–

–

–

-6

-6

–

-6

Tillskott till innehav utan bestämmande inflytande

–

–

–

–

–

900

900

Aktieägartillskott, övertaget i samband med
fusion

–

–

–

–

–

-550

-550

Avyttring

–

–

–

–

–

4

4

Summa Förändringar i redovisade värden

–

–

–

-6

-6

354

348

–

–

–

–

–

-22

-22

 Årets resultat enligt

fastställd resultaträkning
Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital

Transaktioner med koncernens ägare
Resultat från transaktion med ägare till innehav
utan bestämmande inflytande
Ökning av medlemsinsatser ¹)

102

–

–

–

102

–

102

Fusionsdifferens ¹)

-610

–

873

–

263

–

263

Summa Transaktioner med ägare

-508

–

873

–

365

-22

343

1 645

186

873

1 164

3 868

1 562

5 430

 Utgående balans

2015-12-31

¹) Beloppet avser uppkommen fusionsdifferens i samband med fusion mellan moderföretaget som övertagare och
dess ägare Konsumentföreningen Svea respektive Coop Medlem Syd som överlåtare. Positiv effekt mot övrigt
tillskjutet kapital om 873 mkr skall ses ihop med negativ effekt om 610 mkr mot medlemsinsatser. Netto fusionsdifferens uppgår till 263 mkr. I tillägg har befintliga medlemsinsatser om 101 mkr övertagits.
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Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i mkr

Not

2016

2015

Resultat efter finansiella poster

32

1 022

1 127

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

34

-329

-568

693

559

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-2

-15

691

544

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager

58

153

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

56

-318

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-155

-29

650

350

-461

-345

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

12

4

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-53

-98

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

34

-100

-3

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

34

716

1 589

Förändring av finansiella tillgångar

-1 153

-1 277

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 039

-130

Minskning av förlagsinsatser

-186

–

Ökning av medlemsinsatser

–

1

Finansieringsverksamheten

Minskning av medlemsinsatser

-11

Nyemission

–

3

Förändring inlåning

-14

81

Övrig förändring av lån

-57

358

Förvärv av andelar utan bestämmande inflytande

-45

–

Utbetald utdelning till moderföretagets ägare

-623

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-936

443

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
 Likvida medel vid årets slut
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33

-1 325

663

1 997

1 347

4

-13

676

1 997
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Noter, koncernen
Belopp i mkr om inget annat anges

NOT 1 | Väsentliga redovisningsprinciper
Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande
av denna årsredovisning.
Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.
Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte
annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att
delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp
har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig
har särskild upplysning lämnats härom.
»»
GRUND FÖR UPPRÄTTANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Med verkan från 2016 har förändringar skett i årsredovisningslagen. Förändringen innebär att eget kapital inte längre
delas in i bundet och fritt i koncernredovisningen för ett moderföretag som är ekonomisk förening.
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M1.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

»»
KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget,
samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har
ett bestämmande inflytande.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med
intresseföretag och gemensamt styrda företag elimineras i den
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon
indikation på något nedskrivningsbehov.
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»»
UTLÄNDSK VALUTA
Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till
kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i
rörelseresultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar
och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning
av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.
Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter
och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör
en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid
omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av
en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del
av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade
valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet
redovisas i resultaträkningen.
»»
KLASSIFICERING

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

KF ÅRSREDOVISNING 2016

KONCERNEN | NOTER

NOT 2 | Segmentredovisning
REDOVISNINGSPRINCIPER
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet i vilket det kan generera intäkter och ådra sig kostnader
och för vilket det finns fristående finansiell information. KFkoncernen indelas i rörelsesegment utifrån hur verksamheten
följs upp och utvärderas utav VD i moderföretaget. Denna
indelning motsvaras av intern struktur för rapportering och
styrning, i enlighet med fastställda ägardirektiv.
Fyra rörelsesegment har identifierats:

»»
COOP SVERIGE. Butiks- och grossistförsäljning av framför allt

dagligvaror, inkl sortimentsutveckling, inköp och logistik.

»»
MEDMERA BANK. Tillhandahåller tjänster inom lån och spa-

rande, bland annat Coop betal- och kreditkort, kontokrediter,
Coop sparkonto och Coop privatlån.
»»
KF FASTIGHETER. Utveckling, förädling och avyttring av främst
mark och projektfastigheter
»»
KF INVEST. Inkluderar innehaven Puregas Solutions AB med
verksamhet inom biogasproduktion samt Pan Vision med verksamhet inom distribution av fysiska dataspel med tillbehör.
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I segmentens resultat, tillgångar och skulder har direkt hänförbara poster inkluderats. I tillgångar och skulder inkluderas
även finansiella poster.
Posten Övrigt innefattar delar av koncernen som ej ingår i
identifierade segment. Framför allt avses koncerngemensamma funktioner samt dotterbolagen Vår Gård Saltsjöbaden AB
och Vi Media AB. Vidare ingår här andel av finansnetto, som ej
fördelats till MedMera Bank och KF Invest.
Vid förekommande transaktioner mellan segmenten tillämpas marknadsmässig prissättning.
Tillämpade redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer
med koncernens.
Den externa nettoomsättningen avser till nästan uteslutande
del varuförsäljning. Utav koncernens nettoomsättning om
32 435 mkr (34 724) är 372 mkr (597) härförbart till övriga
Europa och 0 mkr (150) till Asien. Det finns ingen enskild kund
som står för mer än 10 % av koncernens nettoomsättning. Därmed bedöms ingen större kund finnas utifrån detta kriterium.
Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar
om 1 923 mkr (2 216) är till nästan uteslutande del hänförbara
till Sverige.
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Belopp i mkr om inget annat anges

Coop Sverige

MedMera Bank

2016

2015

Extern nettoomsättning

31 492

Intern nettoomsättning

61

KF Fastigheter

2016

2015

2016

2015

32 081

137

132

69

127

164

108

99

37

1 165

31 553

32 245

245

231

106

1 292

-411

-454

-28

-12

-78

-82

 Resultat

Nettoomsättning
Avskrivningar och nedskrivningar
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt
styrda företags resultat
Rörelseresultat

–

–

–

–

2

199

172

140

-43

-58

974

257

-31

-20

Ränteintäkter och liknande resultatposter

131

311

Räntekostnader och liknande resultatposter

-77

-194

–

-20

11

39

-8

-22

Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
 Övriga upplysningar

Investeringar i anläggningstillgångar ¹)
Investeringar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

-467

-376

–

–

–

–

-5

–

Tillgångar

8 545

9 439

4 841

4 825

3 015

2 145

Skulder

5 287

5 395

4 178

4 174

430

299

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.
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KF invest

Övrigt

Elimineringar

2016

2015

2016

2015

434

1 080

303

1 304

–

–

68

206

434

1 080

371

1 510

-14

-19

-8

2016

Total
2015

2016

2015

–

–

32 435

34 724

-274

-1 634

–

–

-274

-1 634

32 435

34 724

-33

–

–

-539

-600

–

–

-1

2

–

–

1

201

-16

618

-104

22

–

–

983

979

20

51

33

-75

-4

-7

180

280

-2

-30

-70

102

4

7

-145

-115

10

4

-6

-1

–

–

4

-17

12

643

-147

48

–

–

1 022

1 127

-1

-3

5

-18

–

–

-502

-439

–

–

2

–

–

–

-3

–

2 603

2 627

3 525

4 082

-6 046

-6 423

16 483

16 695

221

192

6 811

7 628

-6 046

-6 423

10 881

11 265
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Belopp i mkr om inget annat anges

NOT 3 | Uppskattningar och bedömningar
Följande uppskattningar och bedömningar är de som bedöms
vara de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna
med hänsyn till graden av betydande bedömningar.
»»
NEDSKRIVNINGSPRÖVNINGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar upptas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Redovisat värde prövas närhelst
händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redo
visade värdet inte kan återvinnas. Beräknat nyttjandevärde
utgörs av ett diskonterat kassaflöde. De viktigaste antagandena
i dessa beräkningar rör tillväxttakt, vinstmarginaler, investeringsbehov och diskonteringsränta.

»»
VÄRDERING AV UNDERSKOTTSAVDRAG

Koncernen bedömer varje år om något nedskrivningsbehov
föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom bedöms möjligheten
att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende tidigare
uppkomna skattemässiga underskottsavdrag, vilka hittills inte
föranlett aktivering. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas tillgängliga inom överskådlig tid för utnyttjande.

»»
MEDLEMSPROGRAMMET

Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”,
ger kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp
hos Coop eller partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt
värde av ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter i försäljningen. Beräkning
av verkligt värde av intjänade poäng baseras på antaganden
om förväntad inlösengrad. Ny bedömning av inlösengrad och
kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle.
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NOT 4 | Rörelseförvärv/-avyttringar
REDOVISNINGSPRINCIPER
»»
ALLMÄNT

Vid upprättandet av koncernredovisningen tillämpas förvärvsmetoden.
Förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar
och övertar dess skulder.
I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt innehav utan bestämmande inflytande. Innehav utan bestämmande inflytande värderas till verkligt värde
vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets
intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga
till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling.
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i
förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets
identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuell nedskrivning. När skillnaden istället är negativ uppkommer en negativ goodwill, som löses upp baserat på orsaken
till dess uppkomst.
Beträffande goodwill hänförligt till förvärv före 1/1-2013
har K3 inte tillämpats retroaktivt, vilket innebär att redovisat
värde på goodwill per övergången även fortsättningsvis utgör
koncernens anskaffningsvärde. Undantag har dock gjorts för
retroaktiv omräkning avseende tidigare uppkommen goodwill
med ursprunglig avskrivningsperiod om 20 år.

»»
TILLÄGGSKÖPESKILLING

Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen
kommer att justeras vid en senare tidpunkt och beloppet kan
uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ingår beloppet i det beräknade slutliga anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.
Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader
från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/ negativ goodwill.
Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten
redovisas i koncernresultaträkningen.
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»»
JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS

I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre återspegla faktiska förhållanden
vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom
tolv månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än
tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.

»»
FÖRÄNDRINGAR I ÄGARANDEL

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag, som redan är
dotterföretag, upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom
moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom
förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart
är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst
eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen
redovisas enbart i eget kapital. Av denna anledning uppkommer inte goodwill.
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget
blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag
har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden
mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde,
redovisas i koncernresultaträkningen.
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande
inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som avyttrade
i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen
redovisas i koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar
efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas dessa
med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.

FÖRVÄRV/-AVYTTRING AV KONCERNFÖRETAG
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
»»
I mars förvärvade KFI Kapital AB samtliga utestående mino-

ritetsandelar om 7,8 % i KFI Kapital 2 AB, vilket är ägarbolag till
Puregas Solutions AB.
»»
I mars avyttrade KFI Kapital 2 AB 6,0 % av sitt innehav i
Puregas Solutions AB. Nytt minoritetsintresse uppgår härefter
till 21,9 %.
»»
I juni avyttrade KF Invest AB, via förvaltningsbolaget
Puregas Intressenter AB, 20 % av sitt innehav i Puregas Solutions AB.
»»
I juli avyttrade KF Media AB sitt helägda innehav i Norstedts
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Förlagsgrupp AB. Avyttrad enhet inkluderar även följande
dotterbolag: Böckernas Klubb med Journalen BKJ AB, Kartcentrum i Stockholm AB, Gammafon Barnmedia AB och
Norstedts Kartor AB. Vidare inkluderas följande delägda bolag:
AB Barnens Bokklubb, Pocketförlaget Sverige AB, Elib AB, HB
Månadens Bok och Bokinfo Norden HB.
»»
I augusti avyttrade KF Invest AB sina vilande innehav om
100 % i Gislaved AB, Grönholmen AB, KF Invest Holding AB
och Scandfoam AB.
Inom KF Fastigheter har följande förvärv och avyttringar skett:

»»
I januari avyttrade KFF Utveckling Holding AB sitt innehav

om 100 % i Coop Fastigheter Utveckling AB.

»»
Efter att i början av februari ökat innehavet i Balder Utveck-

ling i Backa AB, från 10% till 100%, avyttrades bolaget samma
dag tillsammans med Backa-Fastigheten KB, utav säljarna
Vinne 4 AB respektive KFF Exploatering Holding AB.
»»
I mars avyttrade Vinne 6 AB sitt innehav om 100 % i
Vinne 16 AB. Detta efter att mark koncerninternt överlåtits till
Vinne 16 AB.
»»
I april överlät KF Fastigheter Väst AB 2/3-delar av sitt innehav
i Norra Backaplan Bostad AB.
»»
KFF Exploatering Holding AB avyttrade i augusti sitt innehav
om 100 % i Nygård 2:17 i Upplands-Bro AB.
»»
Helägda bolagen Fastighets AB Tennisskolan, Fastighets AB
Trelleborg Ståstorp 3:1 och Fastighets AB Motala Linden
4-6, innehållande blivande butikslägen för Coop, avyttrades
i november. Säljande bolag var KFF Exploatering Holding
AB, som i november även avyttrade sitt innehav om 100 % i
Tunahökaren Fastighets AB. Vidare avyttrade KF Fastigheter
Mälardalen AB, i november, innehavet om 100 % i KF Ålsta
2:85 i Haninge AB.
I tillägg har ett antal vilande bolag avyttrats för likvidation.

NOT 5 | Nettoomsättning
REDOVISNINGSPRINCIPER
Intäkter redovisas när de ekonomiska fördelarna som är
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade
rabatter.
Koncernens nettoomsättning avser framförallt omsättning
i butik, vilken intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”, ger kunder möjlighet att samla poäng i samband
med inköp hos Coop eller partners. Baserat härpå kan kunden
plocka ut varor och få framtida rabatter. Möjlighet finns också
att lösa in poäng mot förmåner hos partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt värde av ersättning som erhålls vid
försäljningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter i
försäljningen. Verkligt värde av intjänade poäng redovisas initialt som avsättning, varvid hänsyn tas till hur många poäng som
förväntas bli inlösta totalt. Ny bedömning av inlösengrad och
kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle. Intäkt som fördelats till poäng redovisas i resultaträkningen när poängen löses in alternativt förfaller.
Intäkt vid partihandelsförsäljning redovisas när varorna
levereras. Intäkter hänförbara till tillhandahållande av tjänster
inom områden som exempelvis logistik, marknadsföring, inköp
& kategoristyrning, redovisning och IT redovisas i takt med att
de intjänas.
I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet av alla framtida
betalningar.
Se vidare not om segmentredovisning.
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NOT 6 | Övriga rörelseintäkter

»»
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,

inklusive pensionskostnader
2016

REDOVISNINGSPRINCIPER
Butiker agerar ombud för ett antal företag och erhåller därmed
provisionsintäkter för utförda tjänster avseende exempelvis
speltransaktioner och postverksamhet. Dylik provisionsersättning redovisas såsom övrig rörelseintäkt.

Löner och
andra
ersättningar
Moderföretaget

21

(varav pensionskostnad) ¹) ³)

Dotterföretag
2016

2015

Realisationsvinst vid avyttring
av rörelse/koncernföretag

41

872

Realisationsvinst vid avyttring
av fastigheter

1 003

161

Provisionsintäkter avseende
spel, biljetter m.m.

92

101

Vidarefakturerade kostnader

6

3

Tjänster till DDF

5

5

Hyresintäkter

2

7

27

15

126

162

1 302

1 326

Tjänster till övriga
Övrigt

NOT 7 | Uppgifter om personal och

e rsättningar till styrelse/ledande
befattningshavare

Koncernen totalt

17

2 097
2 118

(varav pensionskostnad) ²) ³)

838

2015

953
(195)

855

2 530

(167)

970
(205)

²) Av koncernens pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 10 mkr (12)
gruppen styrelse, VD och vice VD.
³) Inkluderar ej förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via befintligt
överskott i stiftelsen.

Till tidigare VD:ar i moderföretaget finns pensionsförpliktelser
som säkerställts med företagsägda kapitalförsäkringar. Dessa
innebär en utfästelse att utbetala pension, i överensstämmelse
med marknadsvärdet om 87 mkr (74) på berörda kapitalförsäkringar.
»»
Löner och andra ersättningar fördelade mellan

styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda

varav män

Koncernen
Sverige

4 908

48%

5 907

44%

Europa

32

69%

53

70%

Asien

–

0%

35

54%

4 940

48%

5 995

45%

Koncernen totalt

2 505

¹) Av moderföretagets pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 0,6 mkr
(0,4) gruppen styrelse, VD och vice VD.

»»
Medelantalet anställda

varav män

17
(10)

(161)

2016
2016

25

(6)

(varav pensionskostnad)

Koncernen

2015

Löner och
Sociala
andra
Sociala
kostnader ersättningar kostnader

2015

Styrelse
och vd

Övriga
anställda
14

Moderföretaget

7

(varav tantiem o.d.)

(–)

Dotterföretag

35

(varav tantiem o.d.)

(–)

Koncernen totalt

42

(varav tantiem o.d.)

(–)

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

5

21

(–)

2 062

47

2 458

(–)

2 076

52

2 479

(–)

»»
Redovisning av könsfördelning i styrelse

och hos ledande befattningshavare
2016-12-31
Andel kvinnor

2015-12-31
Andel kvinnor

Styrelsen

29%

29%

Ledande befattningshavare

33%

43%

Koncernen
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»»
Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader till

VD och övriga ledande befattningshavare i moderföretaget

»»
Kostnadsförda ersättningar till styrelsen i moderföretaget

2016

Tkr

Lön¹)

Pensionskostnad²)

Förmåner³)

Summa

VD Tommy Ohlström

2 384

1 467

86

3 937

Vice VD Anders
Dahlquist-Sjöberg

1 850

695

66

2 611

Tkr

Koncernledning, övriga
(6 pers.)

5 659

2 736

159

8 554

Summa

9 892

4 899

311

15 102

Tkr

Lön¹)

Pensionskostnad²)

Förmåner³)

Summa

VD Tommy Ohlström

2 100

1 356

93

3 549

Koncernledning, övriga
(4 pers.)

5 911

3 463

196

9 570

Summa

8 012

4 820

288

13 120

¹) Lön inklusive semesterersättning och förändring av semesterlöneskuld.
²) Inkluderar förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via Konsu
mentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via befintligt överskott i
stiftelsen. Pensionskostnad inkluderar särskild löneskatt.
³) Förekommande förmåner består i huvudsak av bilförmåner.

Vid VDs uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om
6 månader. Vid uppsägning från företagets sida utgår, utöver
lön under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag om
12 månadslöner. VD är berättigad till pensionsförmåner
enligt KTP2, en förmånsbestämd pensionsplan enligt avtal
KFO-PTK.
Vid Vice VDs uppsägning gäller en uppsägningstid om
6 månader från bolaget, från vice VD, 3 månader. Vid uppsägning från företagets sida utgår, utöver lön under uppsägnings
tiden, ett avgångsvederlag om 12 månader. Vice VD tillförsäkras, förutom lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner, vid
varje tidpunkt mellan KFO och PTK avtalsfästa pensions- och
försäkringspremier med pensionsålder 65 år. Underlag för
pensionen är pensionsgrundande lön enligt KTP-planen på
lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp.
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2015
Styrelsearvode
694

Anders Sundström, ordförande

594 1)

Ann-Kristine Johansson, förste
vice ordförande

189

Sune Dahlqvist, andre vice ordförande

234 5)

232 6)

Göran Lindblå, vice ordförande

147

2)

314 3)

Maj Britt Johansson-Lindfors, ledamot

164

7)

252 8)

Lena Nyberg, ledamot

2015

2016
Styrelsearvode

Lennart Eriksson, ledamot

4)

  40

137

232 9)

Mattias Gerdås, ledamot

  40

Håkan Smith, ledamot

  99

Ingegärd Persson, ledamot

  

  41 12)

Kenneth Österberg, ledamot

153

10)

Annette Andersson, ledamot

128

13)

Stig Nilsson, ledamot

111 14)

Kristina Kamp, ledamot

166 6)

Britt Hansson, ledamot
Rose-Marie Borgström, arbetstagar
representant
Tobias Täpp, arbetstagarrepresentant

251 6)
137

161 11)

  97
124 14)

124 14)

115

115

Johan Wiberg, arbetstagarrepresentant
suppleant

  15

  27

Maria Söderbom, arbetstagarrepresen
tant suppleant

  18

  30

Summa

2 664

2 513

1)

Arvodet har under sex månader fakturerats inklusive sociala avgifter.

2)

 rvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott samt arvode
A
för KF Avtalsnämnd.

3)

 rvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott samt KF
A
Avtalsnämnd.

4)

 aldes till förste vice ordförande på föreningsstämman den 16 april. Arvodet faktureras
V
exklusive sociala avgifter.

5)

 rvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott och för
A
revisionsutskott.

6)

Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för revisionsutskott.

7)

Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott.

8)

 rvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för revisionsutskott samt ersättning
A
för förlorad arbetsförtjänst.

9)

Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för revisionsutskott.

10)

 rvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som ordförande i styrgrupp för
A
direktanslutna medlemmar.

11)

Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode från Ktf Svea (fusionerades
den 4 maj 2015).

12)

 rvodet avser perioden januari fram till mitten av april samt ersättning för förlorad
A
arbetsförtjänst.

13)

 rvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som vice ordförande i styrgrupp för
A
direktanslutna medlemmar samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
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14)

NOT 9 | Arvode och kostnadsersättning

Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode,ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Principer för ersättning till ledande
befattningshavare i moderföretaget
Med ledande befattningshavare i moderföretaget, som redovisas i denna not, avses VD, vice VD samt övriga befattnings
havare ingående i koncernledningen. Nuvarande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare antogs på föreningsstämman 2016. Lönesättningen ska vara konkurrenskraftig och
medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt,
men inte vara löneledande. Ersättningen ska återspegla befattning, ansvar, kompetens, prestation och erfarenhet.
Huvudprincipen är fast ersättning.
»»
PENSION

För VD och vice VD gäller att tjänstepensionen ska vara premiebaserad och endast grundas på den fasta lönen exklusive
förmåner, med en maximal avsättning på 35 procent av avtalad
lön. Hänsyn skall tas till ålder och beräknad intjänandetid samt
i rimlig omfattning till vad som utgör marknadsmässig premie.

»»
UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida gäller
en uppsägningstid om högst sex månader. Anställningen kan
sägas upp av arbetsgivaren med sex månaders uppsägningstid.
Avgångsvederlag kan utgå med maximalt 12 månadslöner.
Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och ny lön från annan
anställning eller ersättning från eget företag avräknas.

till revisorer
Koncernen

2016

2015

Revisionsuppdrag

7

9

Skatterådgivning

–

1

Andra uppdrag

3

2

–

1

PWC

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag

NOT 10 | Operationell leasing
REDOVISNINGSPRINCIPER
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos
leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas
som kostnad linjärt över leasingperioden.

»»
Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen

och återförda nedskrivningar

»»
Rader i resultaträkning som inkluderar avskrivningar,

Inom ett år

1 009

992

Mellan ett och fem år

2 803

3 013

Senare än fem år

nedskrivningar och återförda nedskrivningar
2016

2015

Kostnad för sålda varor

-93

-112

Försäljningskostnader

-417

-458

Administrationskostnader

-25

-11

Övriga rörelsekostnader

-4

-19

-539

-600
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2015-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal

NOT 8 | Avskrivningar, nedskrivningar

Koncernen

2016-12-31

Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter

1 238

1 359

5 050

5 364

2016

2015

1 024

1 091

De operationella leasingeavtalen där företaget är leasetagare
hänför sig framförallt till hyra av butiks- och lagerlokaler. Inom
koncernen finns ett stort antal hyreskontrakt för butiker och
övriga lokaler som till sin karaktär skiljer sig åt vad gäller t ex
avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtalen kan vid
leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift. I vissa hyresavtal ingår en
variabel avgift som utgörs av en omsättningsbaserad del.
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»»
Leasingavtal där företaget är leasegivare

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

26

37

Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat

96

251

126

197

248

485

2016

2015

6

–

De operationella leasingeavtalen där företaget är leasegivare
hänför sig framförallt till uthyrning av butikslokaler. Hyreskontrakten skiljer sig åt vad t ex avser avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtal kan vid leasingperiodens slut förlängas.
I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en
omsättningsbaserad del .
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NOT 11 | Andelar i intresseföretag

och gemensamt styrda företag
REDOVISNINGSPRINCIPER
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 %
och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande
inflytande, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapital
andelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på
aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresse
företagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ
goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens
resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat”
koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på
goodwill/ upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar
från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar
upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte
realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.
När koncernens andel av redovisad förlust överstiger redovisat värde på andelarna i intresseföretagets egna kapital,
reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förlust sker
även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör en del av netto
investering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas
bara om koncernen har lämnat garantier för att täcka dem.
Ett gemensamt styrt företag är ett joint venture som inbegriper bildandet av ett aktiebolag, handelsbolag eller någon annan
form av företag i vilket varje samägare äger andelar. Joint venture
är ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemensamt bedriver en ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt
bestämmande inflytande över verksamheten. Innehav i gemensamt styrt företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
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»»
Andelar i intresseföretag

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

15

23

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv

116

–

Avyttring

-14

-10

1

–

Aktieägartillskott
Årets andel i intresseföretags resultat
Redovisat värde vid årets slut

»»
Specifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag

org nr

-1

2

117

15

2016-12-31

säte Andelar/antal i % ¹)

2015-12-31

Kapitalandelens
värde i koncernen Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens
värde i koncernen

Indirekt ägda
Norra Backaplan Bostads AB

556743-0276

Göteborg

Pocketförlaget Sverige AB

556707-1542

Stockholm

33

117
36

9

Övriga, vilande eller av mindre betydelse

6
117

15

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

6

34

Aktieägartillskott

3

3

Avyttring

–

-23

Årets andel i gemensamt styrda företags resultat

1

22

Årets utdelning

–

-30

10

6

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
»»
Andelar i gemensamt styrda företag

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut
»»
Specifikation av koncernens innehav av andelar i gemensamt styrda företag

2016-12-31

Gemensamt styrda företag

org nr

säte Andelar/antal i % ¹)

2015-12-31

Kapitalandelens
värde i koncernen Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens
värde i koncernen

Indirekt ägda
Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB

556792-4146

Stockholm

50

4

50

1

Bro Markutveckling AB

556803-3079

Strängnäs

50

3

50

3

50

3

Ljusta Projektutveckling KB

969700-6188

Ljusta

50

0

Valbo Volymhandel AB

556632-6145

Gävle

50

1

Branddörren 2 i Stockholm AB

556742-7991

Stockholm

50

–

Övriga, vilande eller av mindre betydelse

1
10

6

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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NOT 12 | Finansiella poster

NOT 13 | Inkomstskatter

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida
kassaflödena under ett finansiellt instruments förväntade löptid
till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut
om att utdelning ska lämnas. .

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd
av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som
härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för
möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdeberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns
ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens
värdering av den uppskjutna skatteskulden.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen
omprövas varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på
uppskjuten skatt och eget kapital.

»»
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar
Koncernen

2016

2015

Ränteintäkter

29

36

Realisationsresultat vid
avyttring av andelar
Utdelningar
Nedskrivningar

2

-2

24

19

-27

-41

Återföring nedskrivningar

5

7

Övrigt

–

–

33

19

»»
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

2016

2015

Ränteintäkter

132

171

Utdelningar
Valutakursvinster
Realisationsresultat

–

1

14

34

5

38

151

244

»»
Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

2016

2015

Räntekostnader, övriga

-46

-68

Övriga finansiella
kostnadsposter ¹)

-99

-47

-145

-115

Koncernen

2016

2015

Aktuell skatt

-4

-11

Uppskjuten skatt

18

22

14

11

¹) Inkluderar effekt hänförbart till sänkt diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskuld,
tryggad via Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.
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»»
Avstämning av effektiv skatt

Koncernen

2016
Belopp

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget

%

1 022
22

1 127

-225

22

1

Effekt av andra skattesatser för utländska dot
terföretag
Av-/nedskrivning av koncernmässig goodwill
Andra icke-avdragsgilla kostnader

2015
Belopp

-248
1

3

-1

-163

-94

Ej skattepliktiga intäkter

144

86

Skatteeffekt försäljning av aktier, fastighet och
bostadsrätt

257

261

-2

–

–

7

Skatt hänförlig till tidigare år

–

-10

Justering av skatt i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

–

4

Övrigt

-1

5

Redovisad effektiv skatt

14

11

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskotts
avdrag

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i
tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga
värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt
underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder.
2016-12-31

2015-12-31

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

Anläggningstillgångar, inkl ev obeskattade reserver

11

78

Avsättningar och långfristiga skulder

24

–

Koncernen

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

-67

10

107

-97

24

22

–

22

1

–

1

Temporära skillnader

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
Skattemässigt underskottsavdrag

512

–

512

530

–

530

Uppskjuten skattefordran/skuld

547

78

469

563

107

456

Kvittning

-78

-78

-107

-107

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

469

–

456

–

469

456

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår totalt till 5 325 mkr
(5 566). Av detta belopp har 2 329 mkr (2 408) beaktats vid
beräkning av uppskjuten skattefordran.
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NOT 14 | Immateriella

anläggningstillgångar

tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid
den senaste nedskrivningen har förändrats.

REDOVISNINGSPRINCIPER

»»
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Vid redovisning av internt upparbetade immateriella
tillgångar tillämpas aktiveringsmodellen. Anskaffningsvärdet
för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång
utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter (t.ex. material och
löner). Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken
redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Vid förvärv av strategisk karaktär, till exempel för att få
tillgång till nya marknader, tillämpas för goodwill en avskrivningstid på upp till 10 år.
För internt upparbetade immateriella tillgångar, som har
aktiverats från och med 2016, görs en omföring inom eget kapital. Motsvarande belopp förs från fritt eget kapital till bunden
fond för utvecklingsutgifter. Fonden löses upp i samma takt som
avskrivningar, nedskrivningar och avyttringar.
Tillämpade avskrivningstider

Nyttjandeperiod

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

3–5 år

Förvärvade immateriella tillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill

3–10 år
5–7 år

och liknande arbeten
Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

354

792

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

33

20

-68

-179

59

-279

378

354

-240

-508

60

112

–

233

-55

-77

-1

–

-236

-240

Vid årets början

–

-90

Återförda nedskrivningar på avyttringar och
utrangeringar

–

42

Omklassificeringar

–

47

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och
utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning
Årets valutakursdifferenser

Ackumulerade nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

–

-1

142

113

5–10 år

»»
NEDSKRIVNING

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en
bedömning om återföring av nedskrivning kan ske.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande
verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
diskonteringsränta som används återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser
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»»
Koncessioner, patent, licenser,

»»
Goodwill

varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

620

959

Nyanskaffningar

–

7

Avyttringar och nedläggning av verksamhet

-70

-428

-3

Omklassificeringar

-71

84

-9

Årets valutakursdifferenser

2

-2

481

620

-362

-646

58

351

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

66

78

Rörelseförvärv

2

–

Avyttringar och utrangeringar

-19

Omklassificeringar

-30
19

66

-60

-66

Avyttringar och utrangeringar

19

2

Avyttringar och nedläggning av verksamhet

Omklassificeringar

31

9

Omklassificeringar

Årets avskrivning

-4

-5

-14

-60

5

6

2016-12-31

2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut
»»
Hyresrätter och liknande rättigheter

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Årets avskrivning
Årets valutakursdifferenser

Vid årets början
Avyttringar och nedläggning av verksamhet
Omklassificeringar

Vid årets början

11

15

Avyttringar och utrangeringar

-1

-2

Årets nedskrivningar

–

-2

Årets valutakursdifferenser

10

11
Redovisat värde vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

-1

1

-304

-362

-121

-61

1

24

23

-85

-12

–

-1

1

-110

-121

67

137

»»
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

-8

-12

1

3

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

–

2

Förskott vid årets början

95

34

-1

-1

Förändring via förvärv/avyttring av dotterföretag

17

62

-8

-8

Omklassificeringar

-60

-1

2

3

Årets nedskrivningar

-15

–

37

95

Redovisat värde vid årets slut
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1
-69

Ackumulerade nedskrivningar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

48
-47
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NOT 15 | Materiella anläggningstillgångar
REDOVISNINGSPRINCIPER
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande
utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens
redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivning
sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Låneutgifter belastar resultatet i den period till vilken de
hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av materiell anläggningstillgång redovisas i resultaträkningen
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Realisationsresultat beräknas med beaktande av avdrag för direkta
försäljningskostnader.
Tillämpade avskrivningstider

Nyttjandeperiod

Byggnader

10–100 år

Markanläggning
Nedlagda utgifter på annans fastighet

20 år
max 20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5–10 år

Inventarier, verktyg och installationer

3–20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark.
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera
komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

»»
NEDSKRIVNING

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. För tillgångar som tidigare
skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om åter
föring av nedskrivning kan ske.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande
verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
diskonteringsränta som används återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid
den senaste nedskrivningen har förändrats.

»»
LEASING

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och
fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs
från leasegivaren till ett företag i KF-koncernen klassificeras i
koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella
leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och
skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga
värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde.
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Räntekostnader fördelas därmed över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter redovisas som
kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats
och ligger till grund för avskrivningen
Byggnader
Stomme, inkl grund
Stomkomplettering

100 år
25 år

Fasad

50–75 år

Tak

20–40 år

Fasad-/stomkomplettering, ytskikt
Installationer, allmänna för fastighet
Normal hyresgästanpassning, byggnad

10 år
25 år
Kontraktstid

Byggnadsinventarier:
Installationer, specifika för verksamheten
Normal hyresgästanpassning, byggnadsinventarier

92

25 år
Kontraktstid
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»»
Byggnader och mark

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

1 149

1 654

Nyanskaffningar

32

1

Rörelseförvärv

–

5

-319

-485

-13

-26

849

1 149

-261

-296

Återförda avskrivningar på avyttringar och
utrangeringar

87

60

Omklassificeringar

14

34

-33

-59

-193

-261

-127

-156

Återförda nedskrivningar på avyttringar och
utrangeringar

–

7

Omklassificeringar

–

24

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

»»
Nedlagda utgifter på annans fastighet

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

Årets avskrivning

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

Under året återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

ett riskavdrag gjorts utifrån bedömda förutsättningar för att
erhålla byggrätter enligt detaljplan. För bebyggda projektfastigheter används bedömt värde per kvadratmeter byggrätt efter
avdrag för rivningskostnader och övriga kostnader. Till detta
läggs initialt återstående driftnetto av befintliga hyresavtal
under kalkylperioden. Projektfastigheter värderas utifrån det
uppskattade värdet av genomfört projekt med avdrag för kvarstående investeringar och ett bedömt riskpåslag, inklusive
i vissa fall även en kompletterande sammanräkning av de upparbetade investeringarna i projektet.

6

6

-44

-8

-165

-127

491

761

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

5

13

Avyttringar och utrangeringar

–

-8

-5

–

–

5

-1

-2

4

1

Ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar
Årets avskrivning

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

-1

–

4

2016-12-31

2015-12-31

60

»»
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
2016-12-31
195

2015-12-31

Vid årets början

59

301

Nyanskaffningar

1

–

-1

-1

59

59

-47

-33

1

1

-7

-15

-53

-47

6

12

-7

–

188

301

»»
Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen

–

–
Redovisat värde vid årets slut

Koncernen
»»
Varav mark

-3

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

959

438

Vid årets slut

831

959

Ackumulerade verkliga värden

Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och
utrangeringar
Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Marknadsvärdet av helägda förvaltningsfastigheter per
31 december 2016 uppgick till 831 Mkr. Fastigheterna är till sin
karaktär främst mark och/eller projektfastigheter. Marknadsvärdet har fastställts genom interna och externa värderingar.
Byggrätter/mark har värderats utifrån bedömt marknadsvärde
per kvadratmeter byggrätt i de fall det finns fastställda byggrätter enligt detaljplan. Om detaljplan saknas för en fastighet har
KF ÅRSREDOVISNING 2016
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»»
Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

3 287

4 566

Nyanskaffningar

411

295

-388

-1 076

19

-497

–

-1

3 329

3 287

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets valutakursdifferenser

NOT 16 | Fordringar hos gemensamt

styrda företag
Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

25

134

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar

9

–

Reglerade fordringar

–

-109

34

25

Redovisat värde vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och
utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning

-2 064

-2 815

368

556

7

534

-356

-339

-2 045

-2 064

NOT 17 | Fordringar hos intresseföretag
Koncernen

Ackumulerade nedskrivningar
-233

-338

Återförda nedskrivningar på avyttringar och
utrangeringar

14

137

Under året återförda nedskrivningar

47

11

-15

-43

-187

-233

1 097

990

Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

2015-12-31

9

9

9

9

-8

–

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Vid årets början

2016-12-31

Ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

-8

–

1

9

»»
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella

anläggningstillgångar
Koncernen
Vid årets början
Rörelseförvärv

94

2016-12-31

2015-12-31

95

112

–

11

Avyttringar och utrangeringar

-10

-8

Omklassificeringar

-27

-69

Investeringar

18

49

Redovisat värde vid årets slut

76
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NOT 18 | MedMera Bank

NOT 19 | Andra långfristiga

MedMera Bank erbjuder ett varierat utbud av finansiella
tjänster till medlemmarna i landets konsumentföreningar.
Bland produktutbudet finns kontoprodukter både med och
utan kreditfunktion. Banken tillhandahåller även enkla och
prisvärda spar- och låneprodukter till kunder och medlemmar.
Härtill tillhandahåller banken även infrastruktur för hela KFkoncernen och för konsumentföreningar. Häri hanteras alla
kortbetalningar i butik.
Utlåning

2016-12-31

värdepappersinnehav
Koncernen

Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Omklassificeringar

Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Omklassificeringar

Högst 1 år

Under året återförda nedskrivningar

Vid årets början
227

Årets nedskrivningar

Utlåning till allmänhet
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde
Längre än 1 år men högst 5 år
Längre än 5 år
Summa utlåning
Osäkra lånefordringar

Redovisat värde vid årets slut
542

469

1 237

1 087

783

652

2 561

2 208

2 769

2 436

2016-12-31

2015-12-31

Utlåning till allmänhet
Osäkra lånefordringar
Reserverat

Förfallna lånefordringar

91

51

-70

-47

21

5

2016-12-31

2015-12-31

Utlåning till allmänhet
Förfallna 60 dagar eller mindre

27

23

Förfallna mellan 60 dagar och 90 dagar

2

5

Förfallna mellan 90 dagar och 180 dagar

5

0

Förfallna mellan 180 dagar och 360 dagar

Inlåning

8

2

42

31

2016-12-31

2015-12-31

3 508

3 500

Inlåning från allmänhet
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde
Högst 1 år
Längre än 1 år men högst 5 år

KF ÅRSREDOVISNING 2016

300

325

46

21

-32

-53

-19

7

295

300

-113

-94

19

2

4

–

2015-12-31
Ackumulerade nedskrivningar

Högst 1 år

2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Utlåning till kreditinstitut
(kortclearingsfordran)
208

2016-12-31

56

61

3 564

3 560

-13

-21

-103

-113

192

187

NOT 20 | Finansiella instrument

och riskhantering

REDOVISNINGSPRINCIPER
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstill
fället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktions
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Kortfristiga räntebärande placeringar, omsättningsaktier
inklusive fondandelar och derivat värderas kollektivt enligt
den sk portföljmetoden till det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkliga värde.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar
som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till
annan part och företaget inte längre har kontroll över den
finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balans
räkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller
upphört.
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»»
KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar
och med tillägg för eventuella uppskrivningar. Fordringar som
är räntefria eller som löper med en ränta som avviker från
marknadsräntan och som har en löptid överstigande 12 månader,
redovisas till diskonterat nuvärde. Tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Kundfordringars
förväntade löptid är kort, varför värdet på dessa redovisas till
nominellt belopp utan diskontering.

mot externa motparter. Dotterbolagens import och export
av varor i utländsk valuta som är kontrakterade och där pris,
volym och leveranstidpunkt är fastställda ska säkras i sin helhet. Dotterbolag har även rätt att, i samråd med finansavdelningen, valutasäkra inköpsavtal utöver orderläggning i syfte att
säkerställa vinstmarginaler och marknadsandelar. Vidare skall
balansexponering från nettotillgångar/skulder i andra valutor,
förutom genom eget kapital i dotter och intressebolag, valutasäkras (förutom avvikelser enligt placeringspolicy).
Om det bedöms vara lägligt att justera koncernens ränterisk
på total nivå kan KF använda sig av räntederivat.
Derivatinstrument värderas i enlighet med lägsta värdets
princip dvs endast utestående derivatinstrument med negativt
värde redovisas i balans-och resultaträkningen.

»»
KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det
lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Koncernens
värdepappersportfölj ingår i posten korfristiga placeringar.
Häri ingående instrument utgörs av räntebärande placeringar,
omsättningsaktier inkl fondandelar och derivat. Derivatinstrument utgörs bl a av terminskontrakt och swappar som utnyttjas
för att täcka risker för valutakursförändringar och för exponering av ränterisker. För de instrument som ingår tillämpas
värderingsprincipen på portföljen som helhet. Detta innebär
att vid prövning av lägsta värdets princip avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom portföljen.

»»
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna
till anskaffningsvärde med bedömning av om ett nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna värderas i
efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.

»»
DERIVATINSTRUMENT FÖR VILKA

SÄKRINGSREDOVISNING TILLÄMPAS

Koncernens elprisrisk hanteras genom handel med elderivat.
Prognostiserad egen förbrukning prissäkras enligt norm fastlagd i finanspolicy. För dessa prissäkringar tillämpas säkringsredovisning vilket innebär att inga utestående elderivat tas
upp till värdering i balans- och resultaträkningen. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkrings
instrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens
mål för riskhanteringen och riskhantingsstrategin avseende
säkringen. KF dokumenterar också företagets bedömning, både
när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivat
instrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar
i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.
Säkringsredovisningen avbryts om säkringsinstrumentet
förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller säkringsrelationen
inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid
redovisas omedelbart i resultaträkningen.
I vissa fall tillämpas säkringsredovisning även för säkring av
valutarisker.

»»
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER

Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av
lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats
enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till
anskaffningsvärde.

»»
DERIVATINSTRUMENT FÖR VILKA SÄKRINGSREDOVISNING
INTE TILLÄMPAS

Dotterbolagens valutarisker säkras, med vissa avvikelser, mot
koncernens internbank (MedMera Bank AB). Internbanken
aggregerar sedan valutarisken i koncernen och säkrar denna
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»»
Derivat och finansiell riskhantering

Koncernen

»»
FINANSIERING

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Valutaterminer

–

–

–

1

Elderivat

–

1

–

–

–

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

2

–

2

Tillgångar
Derivat för vilka
säkringsredovisning
tillämpas

Derivat för vilka
säkringsredovisning
inte tillämpas
Valutaterminer

2016-12-31
Skulder

2015-12-31

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

–

–

–

48

–

–

–

48

Derivat för vilka
säkringsredovisning
tillämpas
Elderivat

»»
PRINCIPER FÖR FINANSIERING

OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Hanteringen av finansiella risker och kassaflöden är centraliserad för att uppnå ändamålsenlig kontroll, utnyttja stordriftsfördelar och uppnå fördelaktiga villkor på de finansiella
marknaderna. Finansverksamheten i koncernen (KF Finans)
hanteras av MedMera Bank AB på uppdrag av moderföretaget,
och regleras av koncernens finanspolicy. Finansverksamheten
inom MedMera Bank AB regleras av separata policys och är
tillsynspliktig under Finansinspektionen.
KF Finans bär det direkta ansvaret för alla räntebärande poster i balansräkningen, för koncernens aktiviteter mot banker
och på de finansiella marknaderna. KF Finans ska understödja
koncernens operativa verksamhet genom att på ett proaktivt
sätt delta och stödja i alla finansrelaterade frågeställningar
inom koncernen, med en klar målsättning att:
»»Tillföra ett bestående mervärde för hela koncernen
»»Identifiera, mäta och hantera de finansiella risker som uppstår

från koncernens verksamhet för att därigenom supportera
koncernens operativa målsättningar
»»Erbjuda god service på det finansiella området gentemot
dotterbolag, KFs ledning och konsumentföreningar

KF ÅRSREDOVISNING 2016

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga kapitalförsörjningen och begränsa såväl likviditets- som
refinansieringsrisken. Upprätthållandet av en tillräcklig
betalningsreserv i form av kassa och/eller outnyttjade kredit
faciliteter är av central betydelse. Koncernens finansierings
källor utgörs i huvudsak av insatskapital, inlåning via MedMera
Bank, extern inlåning via koncernens cashpool samt övrigt eget
kapital.

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken för att kostnaderna blir
högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska
förlängas, samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas
till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla
finansiering. Refinansieringsrisken är nära knuten till likviditetsrisken, vilken beskrivs i nästa avsnitt.
Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga
kapitalförsörjningen och därmed begränsa refinansierings
risken. Detta betyder att koncernen ska upprätthålla en till
räckligt stor likviditetsreserv, ha en jämn förfallostruktur på
lån och faciliteter över tid, samt uppnå diversifiering mellan
finansieringsformer och marknader.
Refinansieringsrisk är direkt kopplad till den finansiella risken. Då koncernens finansiella ställning är god och nettoskuldsättningen är positiv är betydelsen av jämn förfallostruktur och
diversifiering enligt ovan av marginell betydelse. Om situationen förändras och koncernen utvecklas till att bli nettolåntagare skall detta ses över.
Likviditetsrisk
Den kortsiktiga kapitalförsörjningen syftar till att vid var tid
säkerställa koncernens betalningsförmåga genom att hålla en
tillräcklig betalningsberedskap eller likviditetsreserv. Likviditetsreserven definieras som likvida medel, finansiella placeringar som kan omvandlas till likvida medel inom 3 bankdagar,
samt garanterade ej utnyttjade kreditfaciliteter.
Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur MedMera Bank och koncernens cashpooler. Likviditetsutvecklingen följs upp dagligen.
Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven vid
var tid ska täcka:
»»Estimerade nettoinvesteringar kommande 6 månader
»»Normala kassaflödesvariationer inom koncernen
»»En extra buffert för att täcka betalningsförmågan vid en stressad
likviditetssituation
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Likviditetsreserven ska vid var tid uppgå till minimum
1 000 mkr utöver planerade nettoinvesteringar.
Per den 31 december 2016 uppgick koncernens redovisningsmässigt klassificerade likvida medel, med tillägg av ränte
bärande kortfristiga placeringar (> 3 månaders löptid), till 6 523
mkr (5 786). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv
på 602 mkr (608), vilket inte är tillgänglig för koncernen på
grund av banklagstiftning.
Vid årsskiftet hade KF bankkrediter på 0 mkr (1 000).
»»
RÄNTERISK

En förändring av marknadsräntor påverkar koncernens resultaträkning. Både räntebärande skulder och tillgångar är exponerade för ränterisk. Hur snabbt en varaktig ränteförändring
får genomslag i koncernens finansnetto beror på räntebindningstiden, det vill säga när i tiden som räntevillkoren förlängs.
Koncernen är för närvarande nettoplacerare, det vill säga
finansiella tillgångar överstiger finansiella skulder. Ränterisken
är därför kopplad till de finansiella tillgångarna. Koncernen har
tre portföljer med placeringar som regleras i separata policys för
KF ekonomisk förening, MedMera Bank samt för Coop Sverige.
Portföljen i Coop Sverige startades i slutet av november genom
att sälja motsvarande innehav i KF ekonomisk förening.
Enligt koncernens finanspolicy skall alla placeringar vara
denominerade i svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga
durationen för de externafinansiella placeringarna i KF ekonomisk förening får maximalt uppgå till 6 månader (9 månader).
Vid årsskiftet var durationen 4,4 månader (5,9 månader), vilket
motsvarar en ränterisk på 8,1 mkr (14,1) beräknat utifrån ett
1% skift i avkastningskurvan. Den genomsnittliga durationen
för de externa finansiella placeringarna i MedMera Bank ska
vara 0–2 år (0,5–3,5 år), med ett benchmark på 1 år (2 år). Vid
årsskiftet var durationen 1,0 år (1,8 år), vilket motsvarar en
ränterisk på 23,9 mkr (37,7) beräknat som ett 1 % skift i avkastningskurvan. Den genomsnittliga durationen för de externa
finansiella placeringarna i Coop Sverige ska vara 2–4 år, med ett
benchmark på 3 år. Vid årsskiftet var durationen 2,9 år, vilket
motsvarar en ränterisk på 56,7 mkr beräknat som ett 1 % skift
i avkastningskurvan. Total duration för koncernens samlade
externa finansiella placeringar uppgick till 1,37 år (1,08).
31 dec 2016
Räntebindning,
Mkr
0–3 mån 3–6 mån 6–12 mån 1–5 år över 5 år
Räntebärande
tillgångar

3 164

1 847

Räntebärande
skulder

5 343

43

-2 180

1 804

Netto

98

1 152 2 542

»»
VALUTARISK

KF-koncernen är i sin verksamhet exponerad mot förändringar
av växelkurser. Denna exponering uppkommer från inköp
respektive försäljning i främmande valutor (transaktions
exponering) och från nettotillgångar/skulder i andra valutor
än koncernens konsolideringsvaluta (omräkningsexponering).
Förändringar i valutakurser påverkar därmed både koncernens resultat- och balansräkning. Det är koncernens policy att
minska denna exponering.
Valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och
omräkningsexponering.

Transaktionsexponering
Med transaktionsexponering för KF-koncernen avses kontrakterade inköp, det vill säga order till leverantörer där pris, volym
och betalningstidpunkt är fastställd. Transaktionsexponering
ska valutasäkras för att säkerställa förväntade marginaler,
minska osäkerheten i resultaträkningen och därmed öka
prognossäkerheten. Dotterbolagens valutasäkringar görs via
MedMera Bank med hjälp av koncerninterna transaktioner
som sedan MedMera Bank i sin tur säkrar mot externa motparter. Det är koncernens policy att säkra 100 % av transaktionsexponeringen.
Valutakursexponeringar i balansräkningsposter säkras med
hjälp av utjämnande balansposter eller derivatinstrument.
Innehav av noterade aktier och aktiefonder samt onoterade
innehav i utländsk valuta valutasäkras inte. Balansräkningsposter i utländsk valuta finns i MedMera Bank förutom onoterade
innehav i utländsk valuta som finns i KF Invest.
Nedan redovisas koncernens valutaexponering per den
31 december 2016 i lokal valuta, samt omräknade till SEK.

Totalt

383

9 088

56

–

5 575

1 019 2 487

383

3 513

133

För att reducera ränterisken och skydda koncernens resultat
mot en eventuell ränteförändring får räntederivat användas.
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Valuta

Transaktionsexponering
(mn lokal valuta)

Noterade aktier
och aktiefonder
samt onoterade
innehav

Räntebärande
tillgångar och
skulder

Derivat-kontrakt
mot extern
motpart (mn lokal
valuta)

Nettoexponering
(mn lokal valuta)

Nettoexponering i
SEK (mn SEK)

CAD

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CZK

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

DKK

-34,0

6,1

0,0

27,7

-0,2

-0,2

EUR

-40,0

-0,1

2,2

39,7

1,8

17,1

GBP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NOK

-23,0

16,2

0,0

7,5

0,6

0,7

USD

-1,9

5,6

4,2

-3,7

4,2

38,2

PLN

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Total valutaexponering
(miljoner SEK)

Omräkningsexponering
Koncernens omräkningsexponering är risken för att förändringar i valutakurser får en negativ effekt vid omräkning av de
utländska dotterföretagens balans- och resultaträkningar till
svenska kronor. Omräkningsexponering är en redovisningsmässig risk som uppstår vid konsolideringen av koncernens
balansräkning, men som därmed också påverkar finansiella
nyckeltal och financial covenants.
KF Koncernens omräkningsexponering är i dagsläget av
begränsad omfattning och därför är även påverkan på nyckeltal
liten. Det är koncernens policy att inte säkra omräkningsexponeringen.
»»
ELPRISRISK

Elprisrisk definieras som risken att KF-koncernens resultatoch balansräkning påverkas negativt vid förändrade marknadspriser på elkraft. KF-koncernen har en elprisrisk genom elförbrukning i Coop Butiker & Stormarknader och i Coop Logistik.
Det är koncernens policy att säkra elprisrisken för innevarande
år plus 3 år genom handel med elderivat.
2017

2018

2019

Prognosticerad årsförbrukning, MWh:

201 764

201 726

201 813

El derivat MWh:

141 972

81 109

40 252

Säkringsgrad %:

70 %

40 %

20 %

Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3,
kapitel 11.
»»
ÖVRIG MARKNADSRISK

Övrig marknadsrisk definieras som risken för att värdet
på finansiella instrument varierar på grund av förändrade
marknadspriser orsakade av andra faktorer än de som redan är
beskrivna i denna not.
KF ÅRSREDOVISNING 2016

0,2
55,9

Innehaven av noterade aktier och andelar i fonder i MedMera
Bank såldes i början av året i samband med att kapitalförvaltningen ersattes av en ren likviditetsförvaltning. KFs Innehav i
noterade aktier uppgick vid årsskiftet till 11 mkr (523), innehav
i riskkapitalbolag, onoterade aktier och övriga långfristiga
finansiella placeringar uppgick till 270 mkr (288).
KF och MedMera Bank begränsar övrig marknadsprisrisk
genom ett detaljerat regelverk avseende diversifiering, motparts- och kreditrisker i KFs finanspolicy respektive MedMera
Banks finanspolicy.
»»
KREDIT- OCH MOTPARTSRISK

KF är exponerad mot kreditrisk genom sina placeringar i
obligationer och andra räntebärande instrument samt genom
inlåning/deposits i banker. Kreditrisken ska begränsas genom
att placeringar och inlåning i bank endast får genomföras med
motparter som har hög kreditvärdighet (investment grade eller
motsvarande). Vidare har KF exponering mot konsumentföreningar till följd av utlåning. Sådan utlåning får därför endast
göras efter noggrann kreditbedömning. Dessutom har KF
endast en begränsad kreditrisk i kundfordringarna, vilket är en
naturlig följd av verksamhetens karaktär.
Kreditrisk finns också hos MedMera Bank genom utlåning
till allmänheten i form av utnyttjade kortkrediter och blanco
lån. För ytterligare information,se MedMera Banks årsredo
visning.
Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december
2016 var gentemot Swedbank. Marknadsvärdet var totalt
1 655 mkr, varav 1 247 mkr i säkerställlda obligationer.
Motpartsrisker är de kreditrisker som uppstår genom positiva marknadsvärden i finansiella kontrakt på valuta-, ränte-,
aktie- och elmarknaderna. Motpart i dessa transaktioner är
banker, fondkommissionärer och elhandelsbolag, såvida de
finansiella kontrakten inte är clearade på en börs (central
counterparty clearing).
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KFs motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktioner endast görs med godkända motparter och att transaktionerna, så långt som det är möjligt, clearas på en börs. KF
strävar efter att fördela finansiella transaktioner mellan flera
motparter. Den kreditrisk som uppstår genom finansiella
derivatkontrakt som ej clearas på en börs, ska reduceras genom
ISDA-avtal, för att därigenom möjliggöra kvittning av skulder
och fordringar vid motpartens obestånd.

NOT 21 | Andra långfristiga fordringar
Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

1 929

1 042

Tillkommande fordringar

1 402

1 483

-969

-608

-48

15

Ackumulerade anskaffningsvärden

Reglerade fordringar
Omklassificeringar
Årets valutakursdifferenser

3

-3

2 317

1 929

NOT 22 | Varulager m m
REDOVISNINGSPRINCIPER
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Inkuransrisker har därvid beaktats.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut-principen
(FIFU). I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp
även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och
skick.

NOT 23 | Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter
Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

Förutbetalda hyror

312

312

Bonus från leverantörer

177

141

47

57

116

68

Övriga upplupna intäkter

12

33

Övriga poster

52

97

716

708

Förutbetalda IT-kostnader
Upplupna ränteintäkter

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar
Under året återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

-20

-9

–

2

–

7

-4

-20

-24

-20

2 293

1 909

NOT 24 | Avsättningar för pensioner

och liknande förpliktelser
REDOVISNINGSPRINCIPER
»»
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett
annat företag, normalt ett försäkringsföretag. KF har inte
längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är
betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad
anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den
kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter
redovisas som skuld.

»»
FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att
lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och
tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell
risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
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från förväntningarna (investeringsrisk). Vid redovisning av
förmånsbestämda planer tillämpas de förenklingsregler som
finns i BFNAR 2012:1. Förmånsbestämda planer för vilka
pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket
innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. I de fall
pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel
till en pensionsstiftelse, så beräknas en avsättning och årlig
kostnad utifrån nuvärdet av den intjänade framtida förmånen.
I de fall stiftelsens förvaltningstillgångar överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Nettot av ränta på pensionsskuld
och förväntad avkastning på tillhörande förvaltningstillgångar
redovisas i finansnettot. Övriga komponenter redovisas i rörelseresultatet.
I de fall pensionsförpliktelserna uteslutande är beroende av
värdet på en ägd kapitalförsäkring redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade
värde. Kapitalförsäkringen, vilken ställs som säkerhet för givet
pensionslöfte, redovisas som finansiell anläggningstillgång.
Pensionsförpliktelser i koncernens utländska dotterföretag
redovisas på samma sätt som i det utländska dotterföretaget.
»»
ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING

Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom
koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd
accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot
sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon
framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad
när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna
sådan ersättning.
Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den
ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen.

»»
PENSIONSFÖRMÅNER

KF har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Enligt avgiftsbestämda planer betalar företaget
fastställda avgifter till en extern part och har inte några förpliktelser att betala ytterligare avgifter. De förmånsbestämda
planerna innebär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss procentsats av slutlönen vid full tjänstetid.
Ersättningar efter avslutad anställning i Sverige är en
kombination av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda
planer. Alla planer för kollektivanställda är avgiftsbestämda.
Tjänstemän omfattas av den förmånsbestämda KTP-planen,
bestående av ålders-, sjuk- och familjepension samt av den
avgiftsbestämda ITPK-planen, vilket är en kompletterande
ålderspension. Åtagandet inom ramen för KTP-planen är till
största del fonderat via Konsumentkooperationens PensionsKF ÅRSREDOVISNING 2016

stiftelse, kompletterat med kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. Tillgångarna i stiftelsen är avskilda från KF. Åtagandet
för KTP-planens sjuk- och familjepension finansieras via
försäkringslösning.
Med verkan från 2009 ändrades KTP-planen. Den nya
planen, ITP1, är avgiftsbestämd och är öppen för nya deltagare
i KTP-planen, medan nuvarande deltagare fortsätter i den
gamla planen. KF betalar premier för anställd, som omfattas av
ITP1, och den anställde väljer förvaltare. Denna plan är öppen
för tjänstemän födda 1979 eller senare samt för så kallade tiotaggare (lön överstigande 10 ibb).
Folksam beräknar, enligt uppdrag, pensionsskulden för de
företag inom KF-koncernen som har tryggat förmånsbestämda
pensionsförpliktelser i stiftelsen. Utifrån denna beräkning
samt beräkning av förvaltningstillgångarnas värde fakturerar
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse arbetsgivaren
månadsvis så att avsättningarna motsvarar skulden vid varje
årsskifte. Pensionsskuldens storlek bestäms av faktorer som
ålder, lön, tjänstetid, pensionsålder, kön, förväntad återstående
livslängd och diskonteringsränta om 2,3 % (2,7 %).
Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas gemensamt i tre förvaltningsportföljer med olika sammansättning av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter, och därmed varierad
förväntad avkastning och risk. Alla tre förvaltningsportföljerna
innehåller samma tillgångsslag, men med olika fördelning. KF
har valt fördelning enligt mellanportföljen. Stiftelsens styrelse
ansvarar för förvaltningen av stiftelsens förvaltningstillgångar.
I tillägg förekommer, i begränsad omfattning, direktpensionslösningar som säkerställts med företagsägd kapitalförsäkring.
Kostnad för pensioner, tryggad via stiftelsen, delas upp i en
del som ingår i rörelseresultatet och en del som ingår i finansiella poster.

NOT 25 | Avsättningar för skatter
Avsättningar för skatter för aktuellt år består av särskild löneskatt på pensionsförpliktelser, vars utfall är beroende på värdet
av ägd kapitalförsäkring.
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NOT 26 | Övriga avsättningar

Koncernen
Omstruktureringsåtgärder

2016-12-31

2015-12-31
373

Redovisat värde vid årets början

204

REDOVISNINGSPRINCIPER

Avsättningar som gjorts under året ¹)

105

84

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har
en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs
för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas
avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Avsättningarna omprövas varje balansdag. När effekten av
tidpunkten för betalning är väsentlig, beräknas avsättningen
genom diskontering av förväntat framtida kassaflöde till ett
nuvärde.
En avsättning för förlustkontrakt, för KFs del framförallt avseende operationella leasingkontrakt, redovisas när förväntade
ekonomiska fördelar som beräknas erhållas från ett kontrakt
är lägre än de oundvikliga utgifterna för att infria åtagandena
enligt kontraktet.
En avsättning för omstrukturering av verksamhet redovisas när
det föreligger en legal eller informell förpliktelse, vilket innebär
att företaget har en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och de som berörs har en välgrundad uppfattning om att
omstruktureringen kommer att genomföras.

Belopp som tagits i anspråk under året

-86

-223

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

209

204

8

4

Kundlojalitetsprogram

237

184

Övrigt ¹)

285

154

739

546

Omstruktureringsåtgärder
Garantiåtaganden

¹) Inkluderar åtaganden relaterat till avyttringar av fastigheter.

Avsättning för omstruktureringsåtgärder avser framförallt
gjorda avsättningar för hyreskostnader avseende ej nyttjade
lokaler, relaterat till Coop Sverige. Viss återföring av tidigare avsättningar har kunnat ske som resultat av förändrade
marknadsförutsättningar och bedömningar om framtiden för
enskilda marknadsplatser.
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Outnyttjade belopp som har återförts under året

-14

-30

Redovisat värde vid årets slut

209

204

2016-12-31

2015-12-31

Garantiåtaganden
Redovisat värde vid årets början

4

33

Avsättningar som gjorts under året ¹)

7

13

Belopp som tagits i anspråk under året

-3

-4

Outnyttjade belopp som har återförts under året

–

-39

Årets valutakursdifferenser

–

1

Redovisat värde vid årets slut

8

4

2016-12-31

2015-12-31

Kundlojalitetsprogram
Redovisat värde vid årets början

184

98

Avsättningar som gjorts under året ¹)

110

137

Belopp som tagits i anspråk under året

-57

-36

Outnyttjade belopp som har återförts under året

–

-15

237

184

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat värde vid årets början

155

105

Avsättningar som gjorts under året ¹)

140

57

Belopp som tagits i anspråk under året

-3

-8

Outnyttjade belopp som har återförts under året

-6

–

286

155

2016-12-31

2015-12-31

Medlemsinlåning, femårslån

139

181

Övriga skulder

666

682

805

863

Redovisat värde vid årets slut
Övrigt

Redovisat värde vid årets slut
¹) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

NOT 27 | Långfristiga skulder
Koncernen
Skulder som förfaller senare än
ett år från balansdagen:
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NOT 28 | Övriga skulder
Koncernen

Ställda säkerheter, belopp i Mkr

2016-12-31

2015-12-31

3 508

3 489

Inlåning från konsumentföreningar

826

969

Övriga poster

385

460

4 719

4 918

Företagsinteckningar
Obligationer och andra värdepapper
Kapitalförsäkring

NOT 29 | Upplupna kostnader

Fastighetsinteckningar

Summa ställda säkerheter

och förutbetalda intäkter

2016-12-31

2015-12-31

595

637

94
–

Kostnader för frakter
Levererade ännu ej fakturerade varor
Kostnader i samband med avyttringar
av fastigheter
Övriga poster

3

7

12

95

77

113

92

–

178

155

236

155

414

268

506

58

60

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti

Personalrelaterade kostnader

11

Övriga ställda panter och säkerheter
Kreditförsäkringsgaranti

Borgensförbindelser till förmån för gemensamt
styrda företag

–

112

56

Borgensförbindelser ställda i samband med
avyttring av företag

50

53

16

Borgensförbindelser, övriga

16

19

–

40

Investeringsåtaganden

46

80

Delägaransvar i handelsbolag (intresseföretag)

36

36

206

400

Motförbindelse för ställda garantier
–

8

469

532

1 158

1 249

NOT 30 | Ställda säkerheter

och eventualförpliktelser
I vissa fall har KF gått i borgen för åtaganden i dotterföretag
avseende leveranser. Dessutom har moderföretaget ingått
generella gantiåtaganden gentemot KF Invest Förvaltning AB
och MedMera Bank AB. I koncernen har borgensåtaganden i
samband med avyttring av företag ställts till köparen avseende
fullgörande av gjorda utfästelser. Andra i koncernen upptagna
borgensförbindelser avser åtaganden för hyror.
För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser har kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskrivits till
förmån för pensionstagarna.
KF, tillsammans med dess dotterföretag, är delägare i PRI
Pensionsgaranti. Delägarna har ett ömsesidigt ansvar som
maximalt uppgår till 2 % av respektive företags pensionsskuld.
Moderbolaget har gått i borgen för dotterföretagens räkning
och har därför tagit upp samtliga dotterföretags eventualförpliktelser gentemot PRI Pensionsgaranti.
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2015-12-31

För egna skulder och avsättningar

Medlemsinlåning

Koncernen

2016-12-31

NOT 31 | Transaktioner med närstående
KF-koncernen har närståenderelationer med dotterföretag,
intresseföretag, gemensamt styrda företag samt med styrelse
ledamöter och koncernledning. Innehav av dotterföretag,
intresseföretag och gemensamt styrda företag framgår av not
om Andelar i koncernföretag samt av not om Andelar i intresse
företag och gemensamt styrda företag.
Som ekonomisk förening har KF till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i villka medlemmarna deltar. I enlighet härmed har inköp
eller försäljning av varor och tjänster under räkenskapsåret
skett mellan KF-koncernen och medlemmar i moderföretaget.
På samma sätt medverkar medlemmarna i finansieringen av föreningen, t ex via tecknade förlagsinsatser och inlåning via koncernens internbankverksamhet. Dessa transaktioner har skett
i enlighet med föreningens ändamål. Utöver varuförsörjning ,
konceptutveckling och marknadsföring erbjuder KF föreningarna till exempel specialistkompetens inom fastighetsrelaterade
tjänster, redovisningstjänster, rådgivning i finansieringsfrågor,
administration och marknadsföring avseende Medmera-kortet
samt kortinlösen avseende bankkort och betal- och kreditkort.
Några transaktioner med moderföretagets styrelseledamöter
och koncernledning, utöver lön och andra ersättningar, har inte
förekommit.
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Försäljning av varor och tjänster till
närstående

2016-12-31

2015-12-31

Intresseföretag

7

20

Gemensamt styrda företag

–

2

7

22

2

–

2

–

Koncernen

Inköp av varor och tjänster
från närstående
Koncernen
Gemensamt styrda företag

NOT 34 | Övriga upplysningar

till kassaflödesanalysen

REDOVISNINGSPRINCIPER
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
»»
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Koncernen

2016

2015

Finansiella tjänster till närstående

Avskrivningar

506

566

Koncernen

Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar

108

101

Gemensamt styrda företag

2

2

Orealiserade kursdifferenser

-3

6

2

2

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar

-8

-33

Rearesultat försäljning av dotterföretag

NOT 32 | Betalda räntor

och erhållen utdelning
Koncernen

2016

2015

24

21

Erhållen ränta

145

195

Erlagd ränta

-46

-68

Erhållen utdelning

NOT 33 | Likvida medel

-1 036

-993

Realiserade kursdifferenser på derivat

-2

11

Resultatandelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

-1

-201

5

–

Erhållen utdelning från intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Avsättningar/fordringar avseende pensioner
Övriga avsättningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

REDOVISNINGSPRINCIPER
Likvida medel består av kassamedel, disponibla tillgodo
havanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga
placeringar som utgörs av obligationer och övriga räntebärande
värdepapper, med maximalt tre månaders löptid från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida
medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
Koncernen
Följande delkomponenter ingår
i likvida medel ¹) :
Kortfristiga placeringar, jämställda
med likvida medel

-2
-38

-2

15

-329

-568

»»
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Koncernen

Kassa och banktillgodohavanden ²)

–
104

2016

2015

Rörelsefordringar

2

1

Likvida medel

1

2

Summa tillgångar

3

3

Räntebärande skulder

–

186

Rörelseskulder

–

5

Summa avsättningar och skulder

–

191

Köpeskilling

101

1

Utbetald köpeskilling

101

1

-1

2

-100

-3

Förvärvade tillgångar och skulder samt
eget kapital från tidigare innehav
vid successiva förvärv

Avgår:
Likvida medel i den förvärvade verksamheten
580

1 857

96

140

676

1 997

Påverkan på likvida medel

¹) I likvida medel ingår medel som omfattas av kapitaltäckningsrestriktioner i MedMera
Bank AB.
²) I banktillgodohavanden avseende 2016 ingår spärrade medel om 40 mkr (115) , vilka
inte klassificeras som likvida medel.
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»»
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

Avyttrade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar

15

86

Materiella anläggningstillgångar

202

373

Finansiella anläggningstillgångar

28

9

Varulager

52

497

154

438

Rörelsefordringar
Likvida medel

2

154

453

1 557

Minoritetsintresse

–

26

Avsättningar

5

77

81

112

Summa tillgångar

Räntebärande skulder
Rörelseskulder

249

677

Summa innehav utan bestämmande
inflytande, skulder och avsättningar

335

892

Försäljningspris

1 326

2 235

Avgår:
Säljarereverser

-609

-492

717

1 743

Erhållen köpeskilling
Avgår:
Likvida medel i den avyttrade verksamheten
Påverkan på likvida medel

-1

-154

716

1 589

NOT 35 | Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

S umman av redovisat eget kapital, garantikapital,
förlagslån samt minoritetskapital i procent av
balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

 esultat efter skatt i procent av genomsnittligt
R
redovisat eget kapital.

Nettofordran/nettoskuld

Summan av räntebärande skulder och avsätt
ningar minus kortfristiga placeringar, kassa och
bank samt räntebärande kortfristiga fordringar
och finansiella anläggningstillgångar.

NOT 36 | Händelser efter balansdagen
Pan Vision AB planeras att avyttras i början av 2017.
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Moderföretagets resultaträkning
Belopp i mkr

Not

2016

2015

Nettoomsättning

M2

116

164

Kostnad för sålda varor
 Bruttoresultat

–

–

116

164

Försäljningskostnader

-66

-86

Administrationskostnader

-94

-169

M3, M4, M5, M6

-44

-91

Resultat från andelar i koncernföretag

M7

239

444

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

M8

2

4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

M8

51

23

Räntekostnader och liknande resultatposter

M8

-19

-30

228

350

 Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

 Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna

221

60

 Resultat före skatt

449

410

1

-32

451

378

Skatt på årets resultat
 Årets resultat

106
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i mkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

0

0

0

0

0

0

0

0
6 785

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

M10

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar

M11

Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

M7

6 624

Fordringar hos intresseföretag

M12

1

9

M13, M14

87

76

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

M9

 Summa anläggningstillgångar

18

16

6 729

6 886

6 729

6 886

–

4

–

4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förskott till leverantörer
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos gemensamt styrda företag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

M15

M14

3

0

828

753

0

–

22

46

37

38

891

837

1 667

1 837

498

1 190

 Summa omsättningstillgångar

3 056

3 868

 SUMMA TILLGÅNGAR

9 785

10 754
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Moderbolagets balansräkning (forts.)
Belopp i mkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

M16

2016-12-31

2015-12-31

1 632

1 645

333

519

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Förlagsinsatser
Reservfond

57

–

2 021

2 164

Balanserat resultat

915

873

Årets resultat

451

378

1 366

1 251

3 387

3 415

M17

100

120

25

24

19

M18

83

76

106

95

139

181

139

181

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Garantikapital och förlagslån
Avsättningar
Avsättningar för skatter
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder

M19

Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

5

7

5 199

5 946
972

Övriga skulder

M20

832

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

M21

16

18

6 052

6 943

 Summa skulder

6 191

7 124

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 785

10 754
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Moderföretagets förändringar av eget kapital
Bundet eget kapital

Koncernen
 Ingående balans

2016-01-01

Årets resultat enligt fastställd
resultaträkning

Fritt eget kapital

Reservfond

Balanserat
resultat inkl årets
resultat

Summa
eget kapital

519

–

1 251

3 415

–

–

451

451

-282

Medlemsinsatser

Förlagsinsatser

1 645
–

Transaktioner med ägare
Ränta på medlemsinsatser
och förlagsinsatser

–

–

–

-282

-13

–

–

2

-11

–

-186

–

–

-186

-13

-186

–

-280

-479

Övrig disposition av föregående
års resultat

–

–

57

-57

0

Summa Omföringar

–

–

57

-57

0

Minskning av medlemsinsatser
Minskning av förlagsinsatser
Summa Transaktioner med
ägare
Omföring mellan poster
i eget kapital

 Utgående balans

2016-12-31

1 632

333

57

1 366

3 387

 Ingående balans

2015-01-01

2 154

1 317

–

–

3 470

–

–

–

378

378

 Årets resultat enligt

fastställd resultaträkning

Transaktioner med ägare
Ökning av medlemsinsatser ¹)

102

–

–

–

102

–

-797

–

–

-797

Fusionsdifferens ¹)

-610

–

–

873

263

Summa Transaktioner
med ägare

-508

-797

–

873

-433

1 645

519

–

1 251

3 415

Minskning av förlagsinsatser

 Utgående balans

2015-12-31

¹) Beloppet avser uppkommen fusionsdifferens i samband med fusion mellan moderföretaget som övertagare och
dess ägare Konsumentföreningen Svea respektive Coop Medlem Syd som överlåtare. Positiv effekt mot fritt eget
kapital om 873 mkr skall ses ihop med negativ effekt om 610 mkr mot medlemsinsatser. Netto fusionsdifferens
uppgår till 263 mkr. I tillägg har befintliga medlemsinsatser om 101 mkr övertagits.
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Moderföretagets kassaflödesanalys
Belopp i mkr

Not

2016

2015

Resultat efter finansiella poster

M24

228

350

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

M26

313

160

542

510

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

0

–

542

510

34

73

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-110

48

465

631

Lämnat aktieägartillskott

0

-551

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–

0
-2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Förvärv av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan

M26

-396

Avyttring av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan

M26

3

–

Förändring av finansiella tillgångar

563

788

Kassaflöde från investeringsverksamheten

170

235

Minskning av förlagsinsatser

-186

-797

Ökning av medlemsinsatser

0

1

Finansieringsverksamheten

Minskning av medlemsinsatser

-11

–

60

503

-33

-2 341

Övrig förändring av lån

-800

1 920

Utbetald utdelning

-282

–

-1 252

-714

-618

152

Erhållna koncernbidrag
Förändring medlemsinlåning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
 Likvida medel vid årets slut

110

M25

1 075

923

458

1 075
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Noter, moderföretaget
Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M1 | Redovisningsprinciper

i moderföretaget

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen, om inte annat anges enligt nedan eller i anslutning
till berörda noter.
»»
ANDELAR I DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖRETAG

OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Eventuella lämnade aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas
som intäkt.
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på
att en andels värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas andelens återvinningsvärde. Om
det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde
beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande
enhet som tillgången hör till. För andelar som tidigare skrivits
ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av
nedskrivning kan ske.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande
verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
diskonteringsränta som används återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid
den senaste nedskrivningen har förändrats.
»»
KONCERNBIDRAG

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade
koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

NOT M2 | Nettoomsättning
Moderföretaget

2016

2015

Varumärkesavgifter

91

95

Övrigt

25

69

116

164

NOT M3 | Uppgifter om personal och

ersättningar till styrelse/ledande
befattningshavare
»»
Medelantalet anställda

Moderföretaget

2016

varav män

2015

varav män

Sverige

19

53%

17

47%

Totalt i moderföretaget

19

53%

17

47%

»»
Redovisning av könsfördelning i företagsledning

2016-12-31
Andel kvinnor

2015-12-31
Andel kvinnor

Styrelsen

47%

38%

Övriga ledande
befattningshavare

14%

20%

Moderföretaget

För ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare i
moderföretaget hänvisas till motsvarande not för koncernen.

NOT M4 | Avskrivningar, nedskrivningar

och återförda nedskrivningar
Moderföretaget
Administrationskostnader

2016

2015

0

0

0

0

NOT M5 | Arvode och

kostnadsersättning till revisorer
Moderföretag

2016

2015

Revisionsuppdrag

1

2

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0

0

Andra uppdrag

2

1

PWC
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Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M6 | Operationell leasing
REDOVISNINGSPRINCIPER
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.

»»
Leasingavtal där företaget är leasetagare

Moderföretaget

2016-12-31

2015-12-31

Inom ett år

2

1

Mellan ett och fem år

2

1

4

2

2016

2015

2

1

Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal

Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare
hänför sig framför allt till hyra av lokaler och leasingbilar.
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NOT M7 | Andelar i koncernföretag
»»
Resultat från andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Nedskrivningar

2016-12-31

2015-12-31

800

592

2

0

-563

-148

239

444

2016-12-31

2015-12-31

8 975

9 274

»»
Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv

396

601

Avyttring

-486

-900

8 885

8 975

-2 190

-2 042

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttring
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
»»
Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag

org nr

säte

Antal anderlar
7 438 040

483

–

-555

-148

-2 262

-2 190

6 624

6 785

2016-12-31

2015-12-31

andel
i % ¹)

Redovisat
värde

Redovisat
värde

67

3 157

3 707

Coop Sverige AB

556710-5480

Solna

Coop Butiker & Stormarknader AB

556030-5921

Solna

Coop Logistik AB

556710-2453

Solna

KF Fastigheter AB

556033-2446

Solna

100 000

100

1 112

1 112

KF Invest AB

556027-5488

Solna

800 000

100

1 194

1 194

KFI Kapital AB

556706-3762

Solna

Puregas Intressenter AB

559062-0844

Stockholm

80

Pan Vision Intressenter AB

556741-2258

Stockholm

100

KF Media AB

556398-2387

Solna

25 000

100

87

92

MedMera Bank AB

556091-5018

Solna

3 000 000

100

663

663

Vi Media AB

556041-3790

Stockholm

10 000

100

7

7

Vår Gård Saltsjöbaden AB

556035-2592

Nacka

35 000

100

7

7

100
100

100

Övriga dotterföretag,
vilande eller av mindre betydelse

396

3

6 624

6 785

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M8 | Övriga finansiella poster

NOT M9 | Inkomstskatter

»»
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

REDOVISNINGSPRINCIPER

som är anläggningstillgångar
Moderföretaget

2016

2015

Ränteintäkter, övriga

0

–

Realisationsresultat vid
avyttring av andelar

0

3

Utdelningar

2

1

Övrigt

0
2

4

»»
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag

2016

2015

28

6

2

0

Valutakursvinster

8

10

15

5

Övrigt

2
51

23

»»
Räntekostnader och liknande resultatposter

Moderföretaget

2015

Räntekostnader,
koncernföretag

-1

-1

Räntekostnader, övriga

-7

-16

Valutakursförluster

-8

-9

Övriga finansiella
kostnader koncernföretag
Övriga finansiella
kostnadsposter
Övrigt
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2016

-3
-1

Moderföretaget

2016

Uppskjuten skatt

Ränteintäkter, övriga
Övriga finansiella intäkter

I moderföretagets balansräkning redovisas obeskattade
reserver utan uppdelning mellan eget kapital och uppskjuten
skatteskuld. I moderföretagets resultaträkning görs på motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till
uppskjuten skattekostnad.

–
-4

0

0

-19

-30

2015

1

-32

1

-32

»»
Avstämning av effektiv skatt

Moderföretaget

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
för moderföretaget

2016
Belopp

%

449
22%

-99

2015
Belopp
410

22%

-90

Ej avdragsgilla kostnader

-140

-35

Ej skattepliktiga intäkter

239

131

Skatteeffekt försäljning av
aktier, fastighet och bostadsrätt

0

0

Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt

2

-6

Omvärdering av uppskjuten
skatt

–

-33

Övrigt

–

1

Redovisad effektiv skatt

1

-32

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i
tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga
värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt
underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder.
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2016-12-31

Moderföretaget

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

2015-12-31

Netto

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

Temporära skillnader
Avsättningar och långfristiga skulder

18

–

18

16

–

16

Uppskjuten skattefordran/skuld

18

–

18

16

–

16

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

18

–

18

16

–

16

NOT M10 | Immateriella

NOT M11 | Materiella

anläggningstillgångar

anläggningstillgångar

»»
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

»»
Inventarier, verktyg och installationer

och liknande arbeten
Moderföretaget

Moderföretaget
2016-12-31

2015-12-31

0

0

0

0

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

0

0

Rörelseförvärv

–

0

Avyttringar och utrangeringar

–

0

0

0

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

0

0

Ackumulerade avskrivningar

Omklassificeringar

–

0

Vid årets början

0

0

Årets avskrivning

–

0

0

0

Återförda avskrivningar på avyttringar
och utrangeringar

–

0

0

0

Årets avskrivning på anskaffningsvärden

–

0

0

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut
»»
Koncessioner, patent, licenser,

Redovisat värde vid årets slut

varumärken samt liknande rättigheter

Moderföretaget

NOT M12 | Fordringar hos intresseföretag

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början

2

2

Moderföretaget

Avyttringar och utrangeringar

–

0

Ackumulerade anskaffningsvärden

2

2

Vid årets början

Ackumulerade anskaffningsvärden
2016-12-31

2015-12-31

9

9

9

9

-9

–

-9

–

1

9

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

-2

-1

Återförda avskrivningar på avyttringar och
utrangeringar

–

0

Årets avskrivning

0

0

-2

-2

0

0

Redovisat värde vid årets slut
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Ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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NOTER | MODERFÖRETAGET

Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M13 | Andra långfristiga

NOT M15 | Förutbetalda kostnader och

värdepappersinnehav
Moderföretaget

upplupna intäkter

2016-12-31

2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

76

67

Tillkommande tillgångar

11

10

–

-1

87

76

Vid årets början

0

0

Årets nedskrivningar

–

0

Avgående tillgångar

Moderföretaget

2016-12-31

2015-12-31

Upplupna ränteintäkter

24

24

Övriga poster

13

14

37

38

NOT M16 | Eget kapital

Ackumulerade nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

0

0

87

76

NOT M14 | Finansiella instrument

REDOVISNINGSPRINCIPER
För redovisningsprinciper, se motsvarande not för koncernen.
»»
Derivat och finansiell riskhantering

Tillgångar
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Varje Direktmedlem ska enligt KFs stadgar delta med en insats
på 100 kr. Medlem får delta med högre insats. Insatskontot
kan ökas genom kontant betalning samt genom överföring
av medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning.
Överskottsmedel kan delas ut till Direktmedlem i förhållande
till gjorda köp inom KFs medlemsprogram, enligt principer
fastställda av stämman.

»»
INSATS KONSUMENTFÖRENING OCH ORGANISATION

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

–

–

–

48

Derivat för vilka
säkringsredovisning
inte tillämpas
Valutaterminer

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med
årsredovisningslagens indelning.

»»
INSATS DIREKTMEDLEM

och riskhantering

Moderföretaget

REDOVISNINGSPRINCIPER

Enligt KFs stadgar deltar varje medlem, Konsumentförening
eller organisation med minst en insats på 10 000 kr.
Konsumentförening eller organisation ska varje år till sitt insatskonto i KF överföra 2/3 av överskottsmedel hänförbart till,
av KFs ordinarie stämma, beslutad utdelning på insatskapitalet.
Medlem som utträder eller utesluts ur KF kan, efter styrelsens medgivande, få ut sina insatser. Medlem får vidare efter
anmälan till KFs styrelse, överlåta sin insats helt eller delvis till
annan medlem.
Utöver medlemsinsatser har kapital tillförts i form av förlagsinsatser. Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande
eget kapital som vid förenings upplösning skall ha rätt efter föreningens fordringsägare men rätt framför medlemsinsatserna.
Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år från det att tillskottet
gjordes. Från innehavarens sida gäller en uppsägningstid av
minst två år. Förlagsinsatser 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
KF ÅRSREDOVISNING 2016

MODERFÖRETAGET | NOTER

reservfondsavsättning och efter att eventuell vinstutdelning
lämnats.
Kommande återbetalning av medlemsinsatser under 2017,
till medlemmar som avgått per 31 december 2016, uppgår till
0 mkr (0). Under 2017 kommer 333 mkr av förlagsinsatser att
återbetalas. Efter återbetalningen är saldot avseende förlags
insatser 0 kr.
»»
VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören har för 2016 föreslagit
att 68 mkr avsätts till reservfond, 27 mkr utdelas på förlagsinsatser och 1 271 mkr avsätts i ny räkning. För närmare information om förslag till vinstdisposition, hänvisas till förvaltningsberättelsen.

NOT M17 | Garantikapital och förlagslån
I samband med att KF den 1 februari 1987 övertog huvuddelen
av OK-föreningarnas och andra intressenters insatser i OKförbundet träffades överenskommelsen att de frigjorda medlen
skulle placeras i KF ekonomisk förening som garantikapital.
Lånet på 20 mkr som var bundet till den 1/1 2023 och lämnat
utan säkerhet, återbetalades i maj 2016 efter skriftlig överenskommelse med OK.
KF erhöll 2012 ett förlagslån från Folksam om 100 mkr. Folksam har rätt att få förlagslånet inlöst vid valfri tidpunkt, dock
tidigast den 2 juli 2017, under förutsättning att uppsägning sker
minst två (2) år i förväg. Förlagslånet medför rätt till betalning ur
KF:s tillgångar närmast efter KF:s övriga skulder, men före förlagsinsatser och medlemsinsater i KF. KF sade den 24 februari
2016 upp förlagslånet för återbetalning den 24 februari 2018.

NOT M18 | Övriga avsättningar
Moderföretaget

2016-12-31

2015-12-31

Utbildning av ägarombud, övriga förtroende
valda samt föreningsstyrelser mm

17

–

Övrigt

66

76

83

76

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat värde vid årets början

76

68

Avsättningar som gjorts under året ¹)

10

-1

Belopp som tagits i anspråk under året

-3

9

Redovisat värde vid årets slut

83

76

2016-12-31

2015-12-31

139

181

2016-12-31

2015-12-31

826

969

Moderföretaget
Övrigt

NOT M19 | Långfristiga skulder
Moderföretaget
Skulder som förfaller senare
än ett år från balansdagen
Medlemsinlåning, femårslån

NOT M20 | Övriga skulder
Moderföretaget
Inlåning från konsumentföreningar
Övriga poster

6

3

832

972

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat värde vid årets slut

NOT M21 | Upplupna kostnader

och förutbetalda intäkter
Moderföretaget
Personalrelaterade kostnader
Övriga poster
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5

5

11

13

16

18
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NOTER | MODERFÖRETAGET

Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M22 | Ställda säkerheter

NOT M25 | Likvida medel

och eventualförpliktelser

Moderföretaget
»»
Ställda säkerheter

Belopp i Mkr

2016-12-31

2015-12-31

För egna skulder och avsättningar
Kapitalförsäkring

Summa ställda säkerheter

65

55

65

55

40

115

40

115

105

170

58

60

1 006

1 141

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti
Borgensförbindelser till förmån
för koncernföretag
Pensionsåtagande som inte tagits upp i
balansräkningen och som täcks av värdet av en
företagsägd kapitalförsäkring
Summa ställda säkerheter

¹ I banktillgodohavanden avseende 2016 ingår spärrade medel om 40 mkr (115), vilka
inte klassificeras som likvida medel..

NOT M26 | Övriga upplysningar

till kassaflödesanalysen

»»
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Avskrivningar
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
Orealiserade kursdifferenser
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar

–

25

1 064

1 226

Övriga avsättningar

2015-12-31

0

0

563

149

0

0

-2

-3

11

8

Anteciperad utdelning från dotterföretag

-250

–

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

-9

6

313

160

Moderföretaget
2015-12-31

Koncernföretag

67

163

Intresseföretag

–

0

Gemensamt styrda företag

2

0

69

164

Inköp av varor och tjänster
från närstående

2016-12-31

2015-12-31

Rörelsefordringar

–

1

Likvida medel

–

2

Summa tillgångar

–

3

Räntebärande skulder

–

186

Rörelseskulder

–

5

Summa avsättningar och skulder

–

191

2016-12-31

2015-12-31

Köpeskilling

396

–

13

114

Utbetald köpeskilling

396

–

13

114

Avgår:
Likvida medel i den förvärvade verksamheten

–

2

396

2

NOT M24 | Betalda räntor

Påverkan på likvida medel

och erhållen utdelning
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2016-12-31

»»
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

2016-12-31

Koncernföretag

1 075

Kassa och banktillgodohavanden ¹)

Moderföretaget

»»
Försäljning av varor och tjänster till närstående

Moderföretaget

458

Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:

NOT M23 | Transaktioner med närstående

Moderföretaget

2015-12-31

)

Övriga ställda panter och säkerheter
Kreditförsäkringsgaranti

2016-12-31

»»
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Moderföretaget

2016

2015

Erhållen utdelning

802

595

Erhållen ränta

31

6

Erlagd ränta

-7

-17

Moderföretaget

2016-12-31

2015-12-31

Försäljningspris

3

–

Erhållen köpeskilling

3

–
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Revisionsberättelse
t i l l f ö r e n i n g s s t ä m m a n i ko o p e r at i va
f ö r b u n d e t ( k f ) , e ko n o m i s k f ö r e n i n g ,
o r g . n r 702 0 0 1 -1 693

RAPPORT OM
ÅRSREDOVISNINGEN
»»
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk
förening för år 2016. Föreningens års
redovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 60–119 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december
2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december
2016 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

»»
GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar
enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns
ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till för
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eningen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.
»»
ANNAN INFORMATION ÄN
ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan
information än årsredovisningen och
koncernredovisningen och återfinns på
sidorna 1–59. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och
vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har
utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

»»
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

»»
DEN AUKTORISERADE

REVISORNS ANSVAR

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Våra mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga
KF ÅRSREDOVISNING 2016

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA
använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
»»
identifierar och bedömer vi riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
»»
skaffar vi oss en förståelse av den del
av föreningens interna kontroll som
har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
»»
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
»»
drar vi en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen och verkställande direktören
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använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att
en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
»»
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet
i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncern
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.
»»
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
»»
DE FÖRTROENDEVALDA

REVISORERNAS ANSVAR

Vi har att utföra en revision enligt
revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Våra mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning. ■

Vi måste informera styrelsen om bland
annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

»»
UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk
förening för år 2016 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

»»
GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

»»
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för
förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som
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föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens
organisation och förvaltningen av för
eningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse att förening
ens organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och
föreningens ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Den verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.
»»
REVISORERNAS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av
förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
»»
företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

»»
på något annat sätt handlat i strid med

årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med lagen om ekonomiska
föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle
KF ÅRSREDOVISNING 2016
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ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt
med lagen om ekonomiska föreningar. ■

Stockholm den 17 mars 2017
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor

Carl-Olof Bengtsson
Förtroendevald revisor
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Hans Eklund
Förtroendevald revisor
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Styrelsens
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invalda vid
årsstämman
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»»
ANDERS SUNDSTRÖM

»»
SUNE DAHLQVIST

»»
ANN-KRISTINE

»»
LENNART ERIKSSON

Ordförande,
ledamot ersättningsutskottet.

Vice ordförande,
ledamot ersättnings
utskottet.

JOHANSSON

Styrelseledamot,
ledamot revisionsutskottet.

»»
FÖDD:

1952.

1948.

1962.

1952.

»»
LEDAMOT SEDAN:

2012. Ordförande sedan:
2013.

2006. Vice ordförande
sedan: 2016.

2015. Vice ordförande
sedan: 2016.

2014.

»»
BAKGRUND:

Styrelseordförande i Coop
Sverige AB. Mångårig
erfarenhet inom näringsliv
och offentlig verksamhet.

Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm. Styrelseledamot
i Atrium Ljungberg.
Tidigare förhandlingschef i
Hyresgästföreningen StorStockholm.

Styrelseordförande
Konsum Värmland.
Egen företagare, senior
rådgivare, riksdagsledamot
1994–2014.

Vice ordförande Coop
Mitt. Mångårig erfarenhet
som ledare och ägare av
Industriföretag. Civilekonom.

»»
HÅKAN SMITH

»»
MAJ BRITT JOHANSSON-

»»
ROSE-MARIE

»»
TOBIAS TÄPP

Styrelseledamot.

LINDFORS

BORGSTRÖM

Styrelseledamot.

Ordinarie arbetstagarrepresentant.

Ordinarie arbetstagar
representant.

»»
FÖDD:

1953.

1950.

»»
LEDAMOT SEDAN:

2016.

2006.

»»
BAKGRUND:

Ordförande och tidigare
vd i KF Göta, ledamot i
OK ekonomisk förenings
styrelse. Har tidigare bland
annat arbetat med kooperativ utveckling på uppdrag
av FN i Botswana.

Styrelseordförande i Coop Handels/Butik i Nora.
Nord. Tidigare chef för
Ledarskapsakademin vid
Handelshögskolan i Umeå.
Ekonomie doktor med
fokus på strategisk utveckling och förändring.

Vice ordförande,
ledamot ersättnings
utskottet.

Handels/Lager i Västerås.
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»»
KENNETH ÖSTBERG

»»
ANNETTE ANDERSSON

»»
BRITT HANSSON

»»
KRISTINA KAMP

»»
STIG NILSSON

Styrelseledamot.

Styrelseledamot.

Styrelseledamot.

Styrelseledamot,
ledamot revisionsutskottet.

Styrelseledamot.

1964.

1967.

1966.

1957.

1958.

2014.

2016.

2016.

2016.

2016.

Landstingsråd, landstinget Västmanland.
Ordförande i styrgruppen för direktanslutna
medlemmar i KF.

Leg Psykolog och
organisationskonsult, vice
ordförande i styrgruppen
för direktanslutna medlemmar i KF.

Koncernchef och vd i
OK ekonomisk förening.
Tidigare bland annat CFO
i OKQ8, vd i OKQ8 Bank
och CFO i McDonald’s
Norden. Styrelseledamot
i bland annat Folksam Liv,
Apoteket Produktion &
Laboratorier AB, Bra Bil
AB och OKQ8. Civilekonom.

Pensionsekonom på
minpension.se, ledamot
i Konsumentföreningen
Stockholms styrelse.

Omvärldsbevakare,
ledamot i Coop Västs
styrelse. Tidigare
kommunstyrelsens
ordförande i Lysekils
kommun.

»»
JOHAN WIBERG

»»
MARIA SÖDERBOM

Suppleant arbetstagarrepresentant.

Suppleant arbetstagarrepresentant.

KTF/Ledarna/Butikschef Handels/Coop HK i
i Hagfors.
Solna.
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DÄRFÖR VAR DET RÄTT ATT SÄLJA NORSTEDTS • SVERIGES BÄSTA KONFERENSHOTELL • REKORDRESULTAT FÖR KF FASTIGHETER

EVA SWARTZ:

”Det var viktigt
för KF att hitta
rätt köpare.”

FREDRIK JOHANSSON:
”Nu gör vi
Smartkassen
ännu smartare.”

CARITA WEISS:

”Nu är kunderna
redo att ta
nästa kliv.”

