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KFs verksamhetsberättelse för 2006 består av en övergripande presentation
av KFs åtaganden och verksamheter samt av KFs årsredovisning för 2006.
Den vänder sig till förtroendevalda och medlemmar i konsumentkooperationen,
medarbetare i KF-koncernen, intresseföretag och konsumentföreningar samt
leverantörer, kunder och samarbetspartners. Verksamhetsberättelsen finns
också på www.kf.se
Produktion: KF Kommunikation i samarbete med Pontén & Engwall
och Xerox Business Services.
Tryck: Strokirk-Landströms AB Papper: Omslag Maxisilk, Inlaga Scandia 2000
Foto: Bengt Alm och Peter Phillips
KFs 108:e föreningsstämma hålls på Vår Gård Saltsjöbaden den 24 april 2007.

MedMera, sidan 28

DETTA ÄR KF

Detta är KF
Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets 54 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner enskilda
medlemmar. Kooperativa Förbundet har två övergripande
roller. Den ena är att vara förbund för konsumentföreningarna, den andra är att vara en aktiv ägare till Coop Norden
och de helägda dotterbolagen. I rollerna som förbund och
ägare bidrar KF till att utveckla den konsumentkooperativa
detaljhandeln och medverkar till att medlemmarna i den
svenska konsumentkooperationen kan handla bra varor till
bra priser i attraktiva butiker. En huvuduppgift för KF är att
erbjuda specialistkompetens till föreningarna genom

dotterbolagen KF Fastigheter, MedMera, KF Invest och
KF Föreningsrevision. Som ägare arbetar KF även med att
utveckla dotterbolagen Akademibokhandeln, Bokus,
Norstedts, PAN Vision samt Tidningen Vi och Vår Gård
Saltsjöbaden. Genom KF Konsument arbetar KF med opinionsbildning och kunskapsutveckling i konsumentfrågor för att
förenkla för konsumenter att göra sina konsumtionsval.
Under 2006 var KF fortsatt lönsamt och finansiellt starkt.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 701 miljoner
kronor (715). Avkastningen på eget kapital var 9,4 procent
(9,8) och soliditeten 42,9 procent (42,3).

Dotterföretag

Intresseföretag
Coop Norden 42 %

3 miljoner medlemmar
i 54 föreningar

KF Invest

KF
KF
Shared
FöreningsServices
revision

KF Ekonomisk förening
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ÅRET I KORTHET

Året i korthet
Stark finansiell ställning
KF visade ett starkt resultat även för 2006, med ett resultat efter
finansiella poster om 701 Mkr (715). Nettoskulden har under
året vänts till en nettotillgång om 146 Mkr. KF har därmed den
finansiella styrkan som krävs för att vända den negativa utvecklingen i den konsumentkooperativa detaljhandeln.

Positiv utveckling i Coop Norden
Coop Nordens resultat före strukturposter förbättrades till 296
Mkr (68) under 2006. Coop Sverige mer än halverade förlusten
till -202 Mkr (-491) men har ännu inte nått sina finansiella mål.
KF sätter fortsatt stort fokus på det vändningsprogram som
påbörjats. KF avser tillsammans med övriga ägare i Coop Norden
att låta butikskedjorna i Sverige och Danmark återgå till KF
respektive FDB. Coop Norden avses drivas vidare som en gemensam inköpsorganisation. Förändringen av Coop Norden beräknas
vara slutförd under 2007.

För ökad samverkan och effektivitet
KF medverkade både ekonomiskt och verksamhetsmässigt för att
driva på utvecklingen inom svensk konsumentkooperation för
ökad samverkan och effektivitet. Några exempel på detta är KFs
engagemang för ett varuförsörjningsbolag för den samlade konsumentkooperationen, bildandet av en fastighetsfond för att på
ett samlat och finansiellt attraktivt sätt öka investeringstakten
och moderniseringen av butiksrörelsen samt en gemensam varumärkessatsning.

Förbättringar av löpande verksamheter
Flertalet av KFs dotterbolag utvecklades positivt under 2006. KF
Fastigheter ökade kraftigt sitt rörelseresultat och sålde halva fastighetsområdet Kvarnholmen i Nacka till JM för att gemensamt
utveckla området till ett bostadsområde. Som kreditmarknadsbolag utvecklade MedMera användandet av Coop MedMera-kortet
samt andra finansiella tjänster kopplade till detaljhandeln.
Vändningsarbetet i PAN Vision, som påbörjades under 2006, har
gått enligt plan. Akademibokhandeln fortsatte att expandera,
bland annat genom förvärv, och stärkte därmed sin marknadsposition. Även Bokus var framgångsrikt och ökade sin marknadsandel med 8 procentenheter till 31 procent.

Ökat antal medlemmar
Antalet medlemmar i konsumentkooperationen ökade under
2006 med netto cirka 38 000 och vid årsskiftet fanns det
3 037 767 medlemmar i landets 54 konsumentföreningar. De
använde Coop MedMera-kortet till 140 miljoner premieregistrerade inköp och har för dessa erhållit premiepoäng som gett
6,6 miljoner premiecheckar. Totalt löste medlemmarna under
året in checkar till ett värde av 395 miljoner kronor.

Fem år i sammandrag, KF-koncernen
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

Fem år i sammandrag
KF-koncernen

2006

2005

2004

2003

2002

Försäljning, exkl moms, Mdr kronor

24,4

25,2

29,0

31,6

18,5

Resultat efter finansiella poster, Mkr

701

715

1 084

228

-280

58

56

54

177

174

1 347

1 271

1 321

3 576

3 758

14,8

14,1

13,3

12,5

11,2

Avkastning på sysselsatt kapital, %

7,2

7,3

11,0

4,0

0,4

Avkastning på eget kapital, %

9,4

9,8

18,6

9,2

neg.

Soliditet, %

42,9

42,3

40,2

36,4

39,2

Nettoskuld/tillgång, Mkr

-146

190

68

1 813

2 330

Konsumentkooperativ detaljhandel

2006

2005

2004

2003

2002

Försäljning, exkl moms, Mdr kronor*

25,7

25,4

-

-

-

Antal försäljningsställen

377**

361

383

398

416

8 570

9 007

9 866

11 591

12 322

Försäljning, exkl moms, Mdr kronor

15,9

15,7

16,0

16,2

16,0

Antal försäljningsställen

434**

444

470

502

520

7 200

7 700

8 317

8 591

8 676

54

58

60

63

65

3 038

3 000

2 940

2 876

2 791

Antal försäljningsställen, i Sverige
Medelantal anställda
Tillgångar, Mdr kronor

Coop Sverige

Medelantal anställda
Detaljhandelsdrivande föreningar

Medelantal anställda
Antal föreningar
Antal medlemmar
* Uppgifterna finns inte särredovisade för Coop Sverige för perioden 2002-2004.
** Inkluderar Coop Bygg-enheter som tillkom under 2006.

Avkastning på eget kapital (%)

Soliditet (%)

Nettoskuld (Mkr)
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VD HAR ORDET

Vd har ordet
I en allmänt mycket god världskonjunktur har utvecklingen i
Sverige och övriga nordiska länder varit exceptionellt positiv.
Inte minst för detaljhandeln. För 2007 talar prognosen för en
fortsatt stark tillväxt om cirka fem procent i de mogna ekonomierna och över sju procent i de nya ekonomierna.
Parallellt med detta har utvecklingen av vår gemensamma
livsmiljö fått stor uppmärksamhet. Det är framförallt hotet från
växthuseffekten som väcker och skapar diskussion om förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. Dessa frågor går inte
att lösa nationellt utan kräver global samverkan och samförstånd.
Samtidigt kan alla bidra konkret i vardagen genom kloka val i sin
konsumtion av varor och tjänster.

Med hållbar utveckling i fokus
Att handla medvetet kommer att bli en avgörande faktor för en
bättre utveckling. Redan idag uppskattas så kallad etisk handel i
exempelvis Storbritannien omsätta cirka 340 miljarder kronor.
Konsumenterna kommer framöver att bli ännu mer tydliga i sina
krav på företag som lever upp till god etik och hållbar utveckling. Områden som engagerar, såsom miljö-, resurs- och energifrågor, berör själva kärnan i det konsumentkooperativa uppdraget
om ett hållbart samhälle. Frågor om framtidens livsmedelsproduktion, djurhållning och effekter av ny teknologi lämnar få
konsumenter oberörda. Ny kunskap behövs i en utbudsvärld som
blir allt svårare att orientera sig i. Att vara aktiv, stödjande och
konstruktivt ifrågasättande i denna process är och har varit
en given uppgift för svensk konsumentkooperation.
Konsumentkooperationen ska erbjuda varor i moderna och
prismässigt attraktiva butiker med god service och en tydlig hållbarhetsprofil. Framöver måste detta tydligare manifesteras i vår
tro på vår egen förmåga att möta de många människornas behov
och efterfrågan.

2006 blev ett händelserikt år
KF stärkte sin finansiella ställning ytterligare under 2006 genom
ett bra ekonomiskt resultat. Resultatet efter finansnetto uppgick
till drygt 700 miljoner kronor. KF är skuldfritt och har en soliditet om cirka 40 procent. Därmed står KF väl rustat inför kommande års behov av ökad kraftsamling inom detaljhandeln i Coop
Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna. Flertalet av
de helägda dotterbolagen utvecklades helt i linje med förväntningarna. Coop Norden levde inte upp till KFs förväntningar och
ägarkrav om en lönsamhet i nivå med konkurrenterna. Coop
Nordens resultat har förbättrats under året men från en låg nivå.
Kraven på samtliga bolag kommer att öka påtagligt framöver
både vad gäller lönsamhet och tillväxt.
Under året har KF medverkat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt för att driva på utvecklingen inom svensk konsumentkooperation för ökad samverkan och effektivitet. Några

6 Kooperativa Förbundet, Verksamheten 2006

exempel på detta är KFs engagemang för ett gemensamt masterbrand och ett varuförsörjningsbolag för den samlade konsumentkooperationen samt för bildandet av en fastighetsfond för att på
ett samlat och finansiellt attraktivt sätt öka investeringstakten
och moderniseringen av butiksrörelsen. Nya finansiella tjänster,
ny kundtidning och nya attraktiva erbjudanden för medlemmarna lanserades bland annat under året via kortet Coop
MedMera.
Nya och moderna köpcentrum har skapats av KF Fastigheter.
Glädjande är att antalet medlemmar fortsatte att öka under
2006 och för närvarande uppgår till drygt tre miljoner. Medlemmarna fick premierabatter, som kan betraktas som en form av
återbäring, motsvarande ett värde på cirka 395 miljoner kronor.
Konsumentkooperationens framgångsrika biståndsverksamhet har under året genom ”Kooperation Utan Gränser” och
”Vi-skogen” samlat in totalt 20 miljoner kronor, vilket är en av
de mer framgångsrika insamlingsverksamheterna i Sverige.
Konsumentkooperationen har en nära femtio år lång tradition av
konkret handling för att hjälpa fattiga människor till en ny och
bättre framtid.

VD HAR ORDET

Ett nytt Coop Norden
Coop Norden går efter fem år in i ett nytt skede. Det kommer
under 2007 att omvandlas till en renodlad inköpsverksamhet,
vilket öppnar upp för nya partners för att öka samordningsfördelarna med ökad inköpskraft i hela Norden. Förändringen ger
också effekter i form av lägre kostnader. Avsikten är att butikskedjorna i Sverige och Danmark ska återgå till respektive nationell ägarorganisation, KF respektive FDB. Omvandlingen
kommer att ske stegvis med ambitionen om stort samförstånd
mellan Coop Nordens ägare KF, FDB och Coop NKL. Vissa nordiska utvecklingsfrågor kommer även fortsättningsvis att skötas
inom ramen för nya Coop Norden såsom EVM. Samarbetet
kommer att ske enbart utifrån kommersiella utgångspunkter.

synpunkter och vara med och påverka utbud, priser och kvalitet.
Det krävs tydliga värderingar och en filosofi, som gör att konsumentkooperationen är och förblir de många människornas alternativ. Förändringstakten kommer att öka under 2007 och
kommer under kommande år att präglas av ett hårt arbete med
mod, handlingskraft, ledarskap och uthållighet som centrala
nyckelord. KF ska stå för både stabilitet och förändringskraft.
Verksamheten ska vara lönsam. God lönsamhet ger resurser för
kraftfull affärsutveckling, självständighet och handlingsfrihet.
Stockholm i mars 2007

Visionen framåt
Svensk konsumentkooperation ska återta sin position som en
stark, välinvesterad, effektiv och attraktiv detaljhandelsrörelse
som står för en tydlig hållbarhetsprofil, med en framåtsyftande
och effektiv butiksstruktur, där konsumenter kan framföra sina

Lars Idermark
Vd och koncernchef
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KFs STRATEGISKA INRIKTNING

KFs strategiska inriktning

KF ansvarar för att genomföra och utveckla formerna för medlemmarnas demokratiska inflytande.

Konsumentkooperationens verksamhetsidé
” …Konsumentkooperationen ska göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling,
ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Det ska främst ske genom:
• Försäljning och förmedling av varor och tjänster som, utifrån medlemmarnas krav och önskemål, ger ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden.
• Kunskapsutveckling och information som ger medlemmarna underlag för att planera sina inköp och sin ekonomi.
• Opinionsbildning i konsumtionsfrågor…”
Ur KFs stadgar

Konsumentkooperationens mål

KFs roll och uppdrag

• En lönsam och konkurrenskraftig konsumentkooperativ
detaljhandel i Sverige som ger tydliga förmåner till medlemmarna samt bra priser och produkter med en ekologisk, socialt
hållbar och hälsoinriktad profil.

Kooperativa Förbundet (KF) har två övergripande roller. Den ena
är att vara förbund för konsumentföreningarna, den andra att vara
en aktiv ägare till Coop Norden och de helägda dotterbolagen.
I rollerna som förbund och ägare bidrar KF till att utveckla den
konsumentkooperativa detaljhandeln och medverkar till att medlemmarna i den svenska konsumentkooperationen kan handla bra
varor till bra priser i attraktiva butiker.

• En välinformerad, nöjd och aktiv medlemskår som använder en
konsumentkooperativ butik som primärbutik.
• Ett lönsamt och finansiellt starkt KF.
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KFs STRATEGISKA INRIKTNING

Rollen som förbund
KF är förbund för landets konsumentföreningar. Det finns 54
konsumentföreningar runtom i landet som i sin tur ägs och styrs
av drygt 3 miljoner enskilda medlemmar. Fem av konsumentföreningarna har ingen egen detaljhandel utan denna bedrivs inom
Coop Norden. Övriga 49 föreningar driver själva detaljhandel.
I rollen som förbund ligger tre huvudsakliga uppgifter:
• att driva och utveckla former för medlemsinflytande

föreningar förväntas fortgå. KF verkar även för att Coop Sverige
och föreningarna ska öka sin samverkan för att kunna utnyttja
skalfördelarna inom allt från inköp, sortiment och prisfilosofi, till
utformning av butiker och koncept.
KF representerar också konsumentkooperationen såväl nationellt som internationellt i olika organ. Inför 2007 har KF valt att
se över sitt medlemskap i olika nationella organisationer och
prioriterat de organisationer där medlemskapet är av central
betydelse för kooperationens verksamhetsidé.

• att erbjuda specialistkompetens och verksamhetsutveckling
• att förvalta finansiella tillgångar

Medlemsinflytande
KF ansvarar för att i samarbete med konsumentföreningarna
genomföra och utveckla formerna för medlemmarnas demokratiska inflytande. Det högsta beslutande organet inom KF är
föreningsstämman. KFs styrelse bjuder varje år in till regionala
konferenser inför stämman för att ge föreningarna möjlighet till
en fördjupad dialog om KFs verksamhet.
Föreningar som inte driver egen detaljhandel, de så kallade
medlemsfrämjande föreningarna, har utövat sitt inflytande i
detaljhandeln genom KFs ägande i Coop Norden. De deltar i
regelbundna råd med KF och Coop Sverige för att diskutera
frågor som rör affärsverksamheten.

Förvaltning av finansiella tillgångar
KF Invest förvaltar koncernens finansiella tillgångar. Förvaltningen omfattar cirka fem miljarder kronor. Portföljen förvaltas
huvudsakligen i egen regi och huvudinriktningen är räntebärande värdepapper. Utöver värdepappersportföljen förvaltar KF,
genom KF Fastigheter, en fastighetsportfölj till ett marknadsvärde av 5,7 miljarder kronor.
Sedan 1908 erbjuder KF genom KF Sparkassa medlemmarna i
konsumentkooperationen sparande till konkurrenskraftig ränta.

Specialistkompetens och verksamhetsutveckling
En huvuduppgift för KF är att erbjuda specialistkompetens till
konsumentföreningarna och Coop Norden.
MedMera AB är ett dotterbolag till KF som ansvarar för
premieprogrammet och kortverksamheten samt driver ett aktivt
utvecklingsarbete inom relationsmarknadsföring (CRM) för att
stödja den konsumentkooperativa handeln i kontakten med medlemmarna.
KF Fastigheter är ett dotterbolag som fungerar som konsumentkooperationens kompetenscentrum i fastighetsfrågor och
säljer konsulttjänster till Coop Norden och detaljhandelsdrivande föreningar.
KF Föreningsrevision är ett dotterbolag som erbjuder konsumentföreningarna specialistkompetens inom revisionsområdet.
Bolaget genomför också marknads- och lönsamhetsanalyser till
detaljhandelsdrivande föreningar.
KF Konsument är ett kompetens- och samordningsorgan i
moderbolaget som driver konsumentfrågor i samverkan mellan
KF, Coop Sverige och föreningarna för att skapa rätt förutsättningar för medlemmarna att göra medvetna val i sin konsumtion.
Som konsumentföreningarnas förbund är det KFs roll att
också driva på omställningen i den detaljhandel som drivs av föreningarna. En förutsättning för omställningen är att föreningsstrukturen utvecklas. Trenden mot färre, men starkare regionala

KF Konsument skapar rätt förutsättningar för
medlemmarna att göra medvetna val i sin konsumtion.
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KFs STRATEGISKA INRIKTNING

Rollen som aktiv ägare
KF ska som ägare arbeta med att utveckla de helägda dotterbolagen. Detta arbete utförs bland annat genom styrelsearbete,
tydligt kravställande för lönsamhet och prioriteringar samt
löpande analysstöd. Under 2006 har de finansiella ägarkraven
tydliggjorts och skärpts för samtliga verksamheter.
KFs mål är att samtliga helägda dotterbolag samt intresseföretaget Coop Norden ska uppnå och behålla marknadsmässig lönsamhet och avkastning, vara långsiktigt konkurrenskraftiga och
bidra till att uppfylla konsumentkooperationens verksamhetsidé
om en hållbar samhällsutveckling. I januari 2007 fattade Coop
Nordens styrelse beslut som innebär en ändring i verksamhetens
framtida inriktning, se textruta på sidan 11.

Coop Norden
Som största ägare i Coop Norden ska KF verka för en sund och
lönsam utveckling av företaget genom att tillsammans med
övriga ägare ställa tydliga krav, utarbeta verksamhets- och
kapitalförsörjningsplaner, driva ledningsfrågor samt i övrigt
utöva aktivt styrelsearbete.
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Konsumentkooperationens bakgrund
Konsumentkooperationen skapades i slutet av
1800-talet som en reaktion på dåtidens samhällsbrister med varubrist och dålig kvalitet samtidigt
som köpmännen hade handelsprivilegium. Genom
att gå samman och tillsammans köpa in varor och
driva varuhandel skulle medlemmarnas grundläggande behov av varor till låga priser och god kvalitet
och ett tillräckligt stort utbud tillfredsställas.
Kooperationens grundidé är densamma än idag.
En modern, lönsam och värderingsstyrd handel ska
också bidra till en hållbar samhällsutveckling.

KFs STRATEGISKA INRIKTNING

Coop Norden har haft en svag lönsamhetsutveckling, framförallt
i Sverige, sedan starten 2002. Coop Norden uppfyller inte ägarnas
finansiella och marknadsmässiga krav. Som en konsekvens har en
omvandling av Coop Norden inletts. KF har höjt kraven gentemot
bolaget och formulerat tydliga finansiella måltal för kommande
år som är i nivå med jämförbara verksamheter. Därutöver avser
KF att under kommande år med större kraft arbeta för att tydliggöra den konsumentkooperativa profilen i detaljhandeln.
KF bidrar även med finansiell styrka, kompetens inom verksamhetsutveckling samt, genom dotterbolaget KF Fastigheter,
fastighetskompetens för att utveckla butikslägen för hela den
svenska konsumentkooperationen inklusive Coop Sverige.

Dotterbolagen
Utöver de verksamheter som stödjer detaljhandeln äger KF ett
antal mediebolag. Under 2006 förändrade KF koncernstrukturen
kring bolagen. Bokhandelsverksamheterna Akademibokhandeln
och Bokus, bokförlaget Norstedts Förlagsgrupp, PAN Vision
med verksamhet inom hemunderhållning samt Tidningen Vi
knöts direkt till KF såväl operativt som strategiskt. Syftet med
förändringen är att i högre grad kunna anpassa åtgärder till vart
och ett av företagen för att höja lönsamhet och stärka tillväxten.

Ägarstyrning
KF är en betydande ägare till bolag verksamma inom
svensk och nordisk detaljhandel med fokus på dagligvaror. KFs inflytande i intresse- och dotterbolag
bygger på såväl ägarandel som förtroende och kompetens. Med detta som utgångspunkt utövas en
aktiv ägarroll i syfte att finna former för att säkerställa god långsiktig utveckling och öka värdet i innehaven.
Det aktiva ägandet utövas av styrelserna i bolagen
och genom en löpande dialog mellan KF och ledande
företrädare för bolagen. För samtliga bolag har KF
formulerat ägarkrav i form av finansiella måltal och
en strukturerad uppföljningsmetodik med bolagens
affärsplaner som bas. Uppföljning av bolagens
utveckling kommuniceras löpande till respektive
bolags styrelse för att säkerställa att bolaget utvecklas enligt planerna.
KF kräver i sin roll som ägare en marknadsmässig
avkastning i nivå med jämförbara verksamheter.
Samtidigt kräver KF att all verksamhet ska drivas i
linje med de konsumentkooperativa principer och
värderingar, som finns formulerade i stadgarna och i
det styrande värderingsdokumentet Kompassen.

Nya former för samverkan
inom Coop Norden under 2007
I januari 2007 fattade Coop Nordens styrelse beslut
om att inleda en omvandling av Coop Norden till en
renodlad inköpsverksamhet. Samtidigt arbetar Coop
Nordens ägare med att utveckla formerna för hur de
nationella driftsbolagen i Sverige, Danmark och
Norge ska återgå till respektive land.
Omvandlingen förväntas leda till tydligare och mer
effektiv styrning av inköpsverksamheten och detaljhandelkedjorna samt till förbättrad lönsamhet
genom förstärkta synergier.
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Engagemang i omvärlden
KF har en lång tradition av engagemang i omvärlden. Detta
engagemang är ett uttryck för KFs värderingar sammanställda i
Kompassen, konsumentkooperationens gemensamma värderingar och ställningstaganden, samt i KFs stadgar. Under året har
KF inlett ett samarbete med Tällberg Foundation samtidigt som
medlemskapet i SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle,
återupptagits. KF har också blivit medlem i Föreningen för
Rättvisemärkt i Sverige samt inlett ett samarbete med Svenska
Naturskyddsföreningen.

hindra erosion. Idag är verksamheten mycket bredare, men är
med sin grundidé i denna tid av accelererande klimatpåverkan
aktuellare än någonsin. Vi-skogens vision är att skapa en ekologiskt hållbar miljö med ett grönt bälte kring Victoriasjön och
goda levnadsförhållanden för småbrukarfamiljer. Under 2006 var
de totala intäkterna drygt 60 miljoner kronor, varav 29 miljoner
kronor var anslag från Sida. Insamlingar bidrog med knappt 23
miljoner kronor.

Internationella samarbeten
Kooperation Utan Gränser
Biståndsengagemanget från KFs sida är ett långsiktigt arbete
som sträcker sig nära 50 år tillbaka i tiden. Redan 1958 grundade
KF Kooperation Utan Gränser som en av de allra första biståndsorganisationerna i Sverige. Kooperation Utan Gränser är en ideell
förening som ger stöd till utveckling i länder med utbredd fattigdom. Föreningen har ett sextiotal medlemsorganisationer, bland
annat KF, Coop Norden, Riksbyggen, LRF, HSB, Folksam, OK,
Swedbank och Lantmännen.
Stödet tar sin utgångspunkt i kooperationens grundidé om att
invånarna själva på bästa möjliga sätt ska kunna skapa utveckling
och arbeta sig ur fattigdomen genom kooperativa företag eller
bondeorganisationer. Kooperation Utan Gränser arbetar med rådgivning, utbildning och stöd till lokala organisationer. Biståndet
är koncentrerat till lantbruk och landsbygdsutveckling. I Sverige
bedriver Kooperation Utan Gränser ett omfattande opinionsbildnings- och informationsarbete för att få gehör för globala frågor
på hemmaplan.
Verksamheten finns i 26 länder. Under 2006 var de totala
intäkterna över 200 miljoner kronor. Insamlingar bidrog med
nära 33 miljoner kronor.

Vi-skogen
KF bildade stiftelsen ”Vi planterar träd” 1983 på initiativ av
Tidningen Vi. Idén var ursprungligen att med trädplantering för-

KF är medlem i Internationella Kooperativa Alliansen (IKA),
som bildades 1895. IKA är en internationell folkrörelse som företräder kooperationer över hela världen och bistår dem med bland
annat information. IKAs medlemmar är ett flertal nationella
kooperationer inom ett brett spektrum av sektorer; bank och försäkring, jordbruk, hälsa, fastigheter, industri och dagligvaruhandel. Vid utgången av 2006 var 222 organisationer från 91 länder
medlemmar. Genom dessa organisationer representerar IKA 800
miljoner medlemmar. IKA är därmed världens största folkrörelse.
Under året bildades Cooperatives Europe, som en regional sammanslutning inom IKA, som har 171 medlemsorganisationer
fördelade i 37 europeiska länder.
I Europa finns också en konsumentkooperativ intresseorganisation, Euro Coop, där KF är representerat. Syftet är att utveckla gemensamma ståndpunkter och policies kring hälso- och livsmedelsfrågor
ur konsumentens perspektiv samt att stimulera erfarenhetsutbyte
och samverkan mellan konsumentkooperationerna i Europa.

Tällberg Foundation
Under 2006 beslutade KF att inleda ett samarbete som en av
huvudsponsorerna till Tällberg Foundation. Huvudaktiviteten är
Tällberg Forum, en årlig världskonferens där 400 statsmän och
ledare inom politik, vetenskap, näringsliv, frivilligorganisationer,
kultur och media från hela världen samlas för att diskutera de
övergripande strategiska frågorna som näringslivet och samhället
i stort står inför. Vid 2006 års konferens var temat uthållig
tillväxt ur ett globalt perspektiv. Syftet för KF är huvudsakligen
att delta i ett framtidsinriktat, publikt samtal om jordens överlevnad och vad som krävs för förändringar i konsumtion och produktion, men också att knyta värdefulla kontakter.

Föreningen Rättvisemärkt
Sedan 2006 är KF medlemmar i Föreningen för Rättvisemärkt i
Sverige. Ett tjugotal organisationer står bakom föreningen i
Sverige. Syftet är bidra till en rättvisare världshandel och ett
globalt hållbart samhälle genom att förbättra villkoren för producenter i de fattigare delarna av världen. Organisationen utvecklar
kriterier för rättvisemärkning och knyter avtal med svenska företag för försäljning av produkterna. Både producenter och licens-
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Kooperationens insamlingsoch biståndsverksamhet
Under 2006 bidrog konsumentkooperationen med
drygt 20 miljoner kronor till biståndsverksamhet. KF
ökade sitt bistånd från 50 öre per medlem i konsumentkooperationen till 1 krona per medlem.
Beloppet som har fördelats mellan Kooperation Utan
Gränser och Vi-skogen motsvarar totalt sett 3 miljoner kronor mot 1,5 miljoner kronor under föregående år. Därtill har Coop Sverige och de flesta
föreningar bidragit med 3 öre per såld kasse samt
prioriterat Kooperation Utan Gränsers insamlingsbössor vid butikskassorna.
Bistånd på köpet

Kooperation Utan Gränser är en ideell förening som ger stöd till utveckling i länder med utbredd fattigdom. Föreningen har ett sextiotal
medlemsorganisationer, bland annat KF, Coop Norden, Riksbyggen,
LRF, HSB, Folksam, OK, Swedbank och Lantmännen.

tagare kontrolleras löpande. Dessutom arbetar organisationen
med information och opinionsbildning. Försäljningen av
Rättvisemärkt-produkter i Sverige har ökat med ungefär 40-50
procent per år under de senaste åren. I Coop Sveriges butiker mer
än fördubblades försäljningen av Rättvisemärkt-produkter under
2006.

KF Project Center
KF Project Center bildades av KF 1986 som ett ”nätverksföretag”. Sedan 2000 ägs det av Koopi, som KF är delägare i.
Verksamheten stödjer utvecklingen av kooperativa organisationer
samt stärker demokrati och medlemsnytta hos samarbetspartners. Konceptet är att erbjuda praktiskt ”know-how” i form av
organisationsutveckling och utbildning. KF Project Center drivs
utan vinstintresse och samarbetar med flera biståndsorganisationer. Verksamheten är i första hand koncentrerad till Asien
samt Öst- och Centraleuropa.

I oktober 2001 introducerades Bistånd
På Köpet genom
Coop MedMera-kortet.
Medlemmar med
Coop MedMera Konto
kan automatiskt
avrunda betalningar uppåt till närmaste hel krona
och härmed bidra till kooperativt bistånd. Pengarna
fördelas mellan Kooperation Utan Gränser och
Vi-skogen. Vid årsskiftet fanns 126 250 medlemmar
anslutna till Bistånd På Köpet, som under 2006
samlade in 3 miljoner kronor i bistånd.
Biståndsknappen

I flertalet av Coop Sveriges butiker, och i allt fler av
de detaljhandelsdrivande föreningarnas butiker, finns
sedan slutet av 2004 möjlighet att ge ett nytt slags
stöd till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.
I stället för att vid pantautomaten få ett kvitto som
ger pengar tillbaka i butikskassan finns möjligheten
att trycka på ”biståndsknappen”. Pengarna lämnas
då direkt till bistånd. Under 2006 samlades nära
4,5 miljoner kronor in via biståndsknappen.
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Medarbetarna

KF-koncernen bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige.
Under 2006 fanns i medeltal 1 347 medarbetare, varav 42 var
anställda inom moderföretaget, KF ekonomisk förening.
Majoriteten av de anställda finns i Stockholm. Medelåldern bland
koncernens medarbetare uppgick till 43 år.
KF är en organisation med starka värderingar. Tilltron till och
stoltheten över den unika affärsformen kombinerad med de grundläggande värderingarna Ärlighet, Omtanke, Inflytande och
Nytänkande ska genomsyra verksamheten. Den praktiska tillämpningen av värderingarna ska bidra till att KF-koncernen ska vara,
och uppfattas som, en attraktiv och väl ansedd arbetsgivare.
Den strategiska inriktningen fastställs på koncernövergripande nivå med utgångspunkt i konsumentkooperationens
värderingar. Personaldirektören finns representerad i koncernledningen. Koncerngemensamma strategier och aktiviteter anpassas
och implementeras därefter i dotterbolagens verksamheter.
KF-koncernens personalarbete under 2006 koncentrerades
till fyra områden: strategisk kompetensutveckling, ledarskap,
medarbetarskap samt friskvård och hälsa. Jämställdhetsarbetet
är strategiskt viktigt i KF och företaget strävar efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor genom att aktivt verka för detta
inom samtliga arbetsgrupper. Vid utgången av 2006 var 65
procent av samtliga medarbetare kvinnor. Av personer i ledande
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ställning var 42 procent kvinnor, och i koncernledningen var 20
procent kvinnor.

Strategisk kompetensutveckling
Under 2006 påbörjades arbetet med att utveckla en strategisk
kompetensutvecklingsplan på koncernnivå. Planen syftar till att
täcka kompetensgap och utveckla medarbetarna på alla funktioner inom koncernen. Inom ramen för den strategiska planen
kommer ett gemensamt system för kurser och utbildning,
KF Akademin, att börja tillämpas under nästa år. Syftet är att
centralt kunna erbjuda och kvalitetssäkra de kurser som medarbetarna kommer att ta del av samt att tydligare anpassa utbildningar efter roll och uppdrag i organisationen.
Under 2007 kommer KF att förbereda återinförandet av ett
traineeprogram samtidigt som arbetet med att förbättra möjligheterna till intern rörlighet och karriär intensifieras för att säkra
kompetensförsörjningen inför framtiden.

Ledarskap
Utgångspunkten är att ledarskapet inom KF ska präglas av
öppenhet, transparens och tydlighet. Samtliga ledare i KF ska
vara förebilder och ambassadörer och verka för att medarbetarna
aktivt ska kunna utvecklas, bidra, prestera och leverera resultat.

MEDARBETARNA

KF är mitt i en generationsväxling samtidigt som arbetskraftsbristen kommer att vara ett faktum inom några år. Framtidens
ledarskap är en högaktuell fråga för KF som därför under året
deltog i en jämförande undersökning om framtidens framgångsrika ledarskap som konsultföretaget Kairos Futures genomförde.
Under 2006 startades Ledarforum som samlar bolagens chefer
till ett seminarium två gånger per år. Deltagarna får tillfälle att
utbyta erfarenheter, att diskutera hur KFs värderingar genomsyrar respektive verksamhet samt ta del av externa föreläsningar.
Samtliga nytillträdda chefer inom KF-koncernen genomgår
också ett ledarskapsprogram med inriktning mot arbetsrätt och
kommunikation med fokus på dialogen mellan chef och medarbetare. Syftet med programmet är att stärka cheferna i deras
ledarroll samt att ta tillvara den kompetens och kunskap som
finns inom koncernen. Under 2006 har totalt drygt 20 personer
deltagit.

Medarbetarskap
Medarbetarskap handlar om att i koncernen skapa delaktighet
men också för den enskilde medarbetaren att själv aktivt ta del.
Syftet är ett väl fungerande samspel mellan organisationen, ledarskapet, teamet och individen där varje part har sitt tydliga ansvar.
KFs målsättning är att varje medarbetare ska ha individuella
utvecklingsmål och prestationsmål som följs upp två gånger per år.
Nöjda medarbetare är en av nycklarna till framgång. Medarbetarindex genomförs idag i några av dotterbolagen. Konstruktiv feedback omvandlas till konkreta och relevanta åtgärder i
syfte att stärka medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och ledarskapet samt den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Från och med nästa år kommer medarbetarindex att
införas i hela koncernen.

Friskvård och hälsa
Basen för arbetet inom friskvård och hälsa är KFs frisk- och hälsovårdspolicy med ambitionen att få minst 10 procent av medarbetarna att aktivera sig i företagets friskvårdsaktiviteter. Operativt
skiljer sig arbetet en del åt mellan bolagen men utgångspunkten är
densamma – insatserna ska sättas in i förebyggande syfte med en
kombination av aktiviteter. Koncernens samtliga bolag är anslutna
till extern företagshälsovård som främst är inriktad på förebyggande åtgärder såsom ergonomi, utbildning och hälsoprofiler.
I Stockholm har idrottsföreningen som bildades under 2005 fortsatt att växa i popularitet, samtidigt som samarbetet med
friskvårdsanläggningar stärkts.
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Konsumtionsmönster i Sverige
Att förstå kunders konsumtionsmönster, önskemål och förväntningar är en förutsättning för att konsumentkooperationen ska
kunna vara konkurrenskraftig inom detaljhandeln. Det är dessutom grundläggande för hela den konsumentkooperativa idén.
KF har därför genom egna omvärldsanalyser och tolkningar av
dessa identifierat ett antal förändringar i konsumtionsmönster och
värderingar som kommer att påverka detaljhandeln framöver.

Konsumtion som livsstil
Under de senaste 30 åren har samhället individualiserats. Från att
ha vuxit upp i en viss grupp med gemensamma värderingar har
dagens generationer en frihet men också ett tryck på sig att skapa
sin egen identitet. Identitetsskapande och samhörighet har delvis
flyttats från produktion till konsumtion.
Konsumtionen handlar inte bara om varans fysiska innehåll
och funktion utan även om vilken identitet den skapar och vilka
budskap den förmedlar. Politik och inflytande handlar allt
mindre om traditionellt partimedlemskap och föreningsmöten
utan mer om personliga ställningstaganden som tar sig uttryck i
livsstilar och konsumtionsval.
I denna framväxande samvetskonsumtion blir miljömedvetenhet och etik viktiga aspekter av hur och vad man handlar.

Märkning av varor som underlättar en medveten konsumtion och
redovisning av hur företagen lever upp till sitt samhällsansvar
blir därmed centrala frågor.

Miljömedvetenhet
En tilltagande oro för, och uppmärksamhet kring, klimatförändringar har skapat ett allt större engagemang i miljöfrågor.
Under 2006 hamnade miljö- och klimatförändringar i fokus
som en följd av flera uppmärksammade inslag, däribland den
svenska dokumentärfilmen ”Planeten”, där ett tjugotal av världens mest framstående forskare intervjuas, samt Stern-rapporten
”The Economics of Climate Change”.
Försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige ökar betydligt
snabbare än övrigt sortiment, med nära 15 procent under 2006
jämfört med knappt 7 procent för livsmedelshandeln totalt. Allt
fler företag anpassar sin verksamhet mot en hållbar utveckling.
Den amerikanska kedjan Whole Foods, med ekologiska och
etiska livsmedel som specialitet, är en av USAs snabbast växande
dagligvaruhandelskedjor.
Klimatförändringar kommer sannolikt att vara en dominerande politisk fråga under de kommande decennierna och påverka
konsumtionsmönster på flera plan.

Tillit och äkthet är nära förknippat med trygghetstrenden, ett exempel är det ökade intresset för livsmedelsmärkning.
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och resulterat i en allt längre frihetsperiod som ung vuxen, en
intensiv period med familjeansvar och arbetskarriär, följd av en
relativt lång andra frihetsperiod som aktiv pensionär. Dessutom
innebär separationer och nya familjeformationer att människor
byter livsstilar och konsumtionsmönster. En annan långsiktig
förändring är att Sverige numera har en hög etnisk mångfald.
Att analysera och anpassa sin verksamhet till generella och
breda kundkategorier blir allt svårare. Konsumentmarknader blir
allt mer differentierade, där några aktörer fokuserar på lågt pris,
några på brett utbud och andra på exklusivitet eller specialiserade
nischer.

Konsekvenser för den kooperativa detaljhandeln
Försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige ökar betydligt
snabbare än övrigt sortiment.

Tiden och hälsan
En annan pågående förändring som framhålls i många värderingsoch konsumtionsstudier är den ökade fokuseringen på individens
hälsa. Konsumentverket framhåller i rapporten ”Ekologiska livsmedel – ett strategiunderlag för livsmedelsbranschen” hälsa och
nyttiga livsmedel som allt viktigare aspekter för dagens konsumenter. Under 2004 beslutade Institutet för Livsmedel och
Bioteknik att, efter önskemål från livsmedelsföretagen, etablera
ett företagsnätverk för att möta den växande efterfrågan på hälsosamma livsmedel.
I en tid med allt fler valmöjligheter upplevs tiden som den
mest knappa resursen. Varor och tjänster som ger mer upplevd fri
tid efterfrågas allt mer. Denna trend pekar på en fortsatt utveckling mot halvfabrikat och färdiga rätter inom livsmedelsområdet,
mot nya tidsbesparande kanaler för handel och mot sådana sätt
att engagera sig som medlem som är tidseffektiva eller tvärtom
definieras som en positiv upplevelse och därmed får ta tid. En
annan aspekt av tidsbesparing är lösningar som underlättar informationssökandet inför olika konsumtionsval.

Dessa allmängiltiga förskjutningar i konsumtions- och värderingsmönster kommer att få fortsatta betydande effekter för samtliga aktörer på konsumentmarknaden. Som konsumentkooperativ dagligvaruaktör, med de grundvärderingar verksamheten
vilar på, behöver konsumentkooperationens erbjudande i högre
utsträckning genomsyras av hänsyn till miljö, hälso- och rättvisefrågor samt lokal produktion. Samtidigt måste erbjudandet vara
tidseffektivt och konkurrenskraftigt med bra produkter till bra
priser.

Den svenska dagligvaruhandeln 2006
Konsumentkooperationen är den näst största aktören inom svensk dagligvaruhandel. De senaste åren
har konkurrensen och prispressen ökat, även om
lågprisaktörernas etableringstakt avmattats under
2006.
Försäljningsökningen inom svensk detaljhandel var
mycket stark under 2006. Starkast var utvecklingen
inom sällanköpsvaruhandeln som uppvisade en försäljningsökning på 8 procent. För livsmedelshandeln
var ökningstakten något lägre, knappt 7 procent.

Trygghet och trovärdighet
Globalisering, terrorism och klimathot skapar en motreaktion i
form av ökat behov av trygghet i det lokala och nära. Tillit och
äkthet är också nära förknippat med denna trygghetstrend. Ett
exempel är det ökade intresset för livsmedelsmärkning. En attitydundersökning som KF genomförde under våren 2006 visar att tre
av fyra konsumenter anser att informationen på förpackningarna
om varans ursprung har stor betydelse för valet av produkt.

Aktörer inom stormarknader utvecklades starkt
under året, följt av lågprishandeln (hard discount)
som fortsatte att ta marknadsandelar. Konsumentkooperationens marknadsandel var 21,6 procent
(22,5) av den så kallade allivshandeln*.
* Inkluderar ej kiosk-, torg- och ambulerande handel.

Från kärnfamilj till föränderlig individ
Det finns knappt två miljoner singelhushåll i Sverige, vilket motsvarar nära hälften av samtliga hushåll. Livets faser har förskjutits
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Konsumentkooperationens konsumentarbete
Konsumentarbetet i KF tar sin utgångspunkt i konsumentkooperationens verksamhetsidé. Syftet är att verka för kunskapsutveckling som ger medlemmarna underlag att planera sina inköp
och sin ekonomi, att bedriva opinionsbildning i konsumtionsfrågor samt att verka för att kooperationen förmedlar varor med
ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden. Under 2004 startades KF Konsument för att samla specialistkompetensen och
effektivare driva kooperationens konsumentarbete.

Konsumentupplysning
Konsumentupplysning bedrivs främst genom KFs hemsida samt
utgivning av en serie informationsbroschyrer ”Bra att veta”.
Broschyrerna, som ges ut tillsammans med Coop Sverige, speglade aktuella aspekter inom de fyra teman som drevs under året.
Under hösten 2006 gjordes en kraftfull satsning för att öka exponeringen av ”Bra att veta” i butikerna. På sikt kommer konsumentupplysningen att utvecklas och även bedrivas interaktivt
med medlemmarna över internet.

Opinionsbildning
Opinionsbildning är en viktig del i KFs uppdrag och bedrivs
både internt och externt. Internt är det främsta verktyget ett
nyhetsbrev som skickas ut tre till fyra gånger per år till dotterbolagens ledningsgrupper och till föreningarna. Externt utgjordes opinionsbildningsarbetet under 2006 framförallt av konsumentundersökningar samt av kontakter med myndigheter och
andra organisationer i olika frågor såsom märkning av livsmedel
och hållbar konsumtion. KF lämnade också remissvar till ett
antal konsumentnära propositioner, däribland den nya EUförordningen om ekologisk produktion. Sedan september 2006
stödjer KF ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet om mat
och måltidens betydelse för demokrati och integration.

Påverkan på sortiment och utbud
KF Konsument påverkar produktutbud och sortiment i butikerna inom konsumentkooperationen genom att se över policies
och direktiv. Arbetet har bedrivits på nordisk nivå i samarbete
med FDB och Coop NKL. I detta arbete är märkning av livsmedel en prioriterad fråga. Under 2006 riktades insatserna främst
mot att granska de egna märkesvarornas märkning, vilket innebar en översyn av informationsinnehållet i märkningen samt tydligheten och begripligheten i informationen.

Konsumentarbetet framöver
Under hösten 2006 gjordes en kraftfull satsning för att öka
exponeringen av ”Bra att veta” i butikerna.

Stöd och samordning av aktiviteter
Genom samordning och stöd får konsumentföreningarnas aktiviteter på konsumentområdet större genomslag. Under 2006 arrangerade konsumentkooperationen gemensamma aktiviteter inom
fyra teman under det övergripande huvudtemat – ”Sund mat och
hälsa”. En av de aktiviteter som genomfördes var temaföreläsningar där cirka 3 000 personer deltog. Totalt var cirka 50 000
personer inblandade i föreningarnas aktiviteter såsom stämmor,
föreläsningar och utbildningsdagar.
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Kommande års insatser kommer att riktas mot utvecklingen av
hållbar konsumtion, som även är temat för de aktiviteter som
konsumentkooperationen anordnar under 2007. Fokus på konsumtion blir allt viktigare för att bidra till ett hållbart samhälle
och hälsosamma och ekologiska produkter efterfrågas i större
utsträckning. KF kommer inom ramen för denna inriktning
bland annat att under 2007 ge ut ”Bra att veta” om ekologi i
samarbete med Naturskyddsföreningen och genomföra konsumentundersökningar om vikten av hållbar konsumtion. Två viktiga
utvecklingsprojekt om föräldrautbildning och livsmedelshygien
kommer också att prägla arbetet 2007. Framöver kommer även
både KFs intranät och hemsida att utvecklas då de är viktiga
kanaler för ökad dialog och samverkan.

KONSUMENTFÖRENINGARNA

Konsumentföreningarna är medlemmar i KF och utgör basen i
konsumentkooperationen. Det fanns vid årsskiftet 54 föreningar i
Sverige med sammanlagt drygt 3 miljoner medlemmar. Det finns
två olika typer av föreningar, där samtliga bedriver verksamheten
lokalt/regionalt.

Detaljhandelsdrivande föreningar
De detaljhandelsdrivande föreningarna, som vid årsskiftet var 49,
driver allt från en butik till flera inom olika kedjeprofiler. Under
2006 ingick samtliga detaljhandelsdrivande föreningar avtal om
att ansluta sig till koncepten och kedjeprofilerna Coop Konsum,
Coop Forum, Coop Nära, Coop Extra och Coop Bygg. Tidigare
har butikerna haft delvis andra profiler och koncept än Coop
Sverige.
För att ytterligare ta tillvara samordningsfördelarna mellan
Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna beslutades om ett gemensamt, svenskt varuförsörjningsbolag, Cilab. Det
nya varuförsörjningsbolaget hanterar nationella inköp, sortiment
och logistik samt förväntas över tiden sänka inköps- och logistikkostnaderna väsentligt och därmed stärka den kooperativa konkurrenskraften.
Tidigare beslut om ökad etableringstakt synliggjordes då flera
föreningar öppnade nya butiker och stormarknader. Flera effektivitetsåtgärder, såsom fusioner av föreningar och införande av
effektivare personalplaneringssystem, gjordes också under året.
Effektiviseringar kommer även fortsättningsvis att vara viktigt
för att stärka konkurrenskraften i butiker och stormarknader.
Genom samgående mellan Konsum Nord och Konsum
Jämtland den 1 januari 2006 blev Konsum Nord den största
detaljhandelsdrivande föreningen. Tre mindre föreningar,

Axmarby, Oskarström och Östbjörka avvecklades under året.
De detaljhandelsdrivande föreningarna bedriver en aktiv medlemsverksamhet och samlar på olika sätt upp medlemmarnas åsikter
om detaljhandeln. Därtill består verksamheten av bland annat opinionsbildning och utbildning där detaljhandelsfrågor är i fokus.
Den sammanlagda försäljningen (exklusive moms) för de detaljhandelsdrivande föreningarna uppgick till 15,9 miljarder kronor.
Antalet medlemmar ökade under året och uppgick vid årets slut
till 1 159 412.

Medlemsfrämjande föreningar
De fem konsumentföreningarna Stockholm, Svea, Solidar, Väst
och Norrort överlät under 1990-talet detaljhandeln till KF.
Sedan 2002 har verksamheten bedrivits i Coop Norden. De fem
föreningarna representerar 60 procent av medlemmarna. Verksamheten i de medlemsfrämjande föreningarna är huvudsakligen
inriktad på medlems- och konsumentfrågor.
De medlemsfrämjande föreningarna har utövat sitt inflytande i
detaljhandeln genom KFs ägande i Coop Norden. De driver medlemmarnas lokala inflytande i butiker och stormarknader genom
butiks-, region- och detaljhandelsråd. Rådens uppgift är att vara
forum för samråd mellan föreningarna, Coop Sverige och KF i
frågor som rör affärsverksamheten och att bland annat tillföra kunskap om lokala förhållanden. Under 2006 kretsade diskussionerna
främst kring Coop Sveriges verksamhet samt butikernas tillgänglighet i olika orter runtom i landet. Därtill har konsumentfrågor
varit i fokus samt gemensamma satsningar gjorts för Rättvisemärkt-produkter och på temat ”Hela världens mat”.
Antalet medlemmar ökade under året och uppgick vid årets
slut till 1 878 355.
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Konsumentföreningarna

KONSUMENTFÖRENINGARNA

Konsumentföreningarna
Vid utgången av 2006 var 54 konsumentföreningar medlemmar
i Kooperativa Förbundet ekonomisk förening, en minskning med
fyra föreningar. Det totala medlemsantalet i föreningarna ökade
netto med 37 360 under 2006 och uppgick vid utgången av 2006
till 3 037 767.

Konsumentföreningen Svea diskuterade under 2006 gemensamma
satsningar för Rättvisemärkt-produkter och temat på Konsumentföreningen Solidars regionråd var ”Hela världens mat”.

KFs rådgivning och stöd till föreningarna
KF erbjuder föreningarna ett flertal specialisttjänster.
KF Fastigheter tillhandahåller specialistkompetens
inom fastighetsrelaterade tjänster som marknadsanalys, projektutveckling, byggprojektledning och
fastighets- och portföljförvaltning. Företaget
Tranbodarna säljer redovisningstjänster till både
föreningarna och Coop Norden.
KF Föreningsrevisions revisorer granskar föreningarnas årsredovisningar och bokföring samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning.
Revisorerna rapporterar till respektive konsumentförenings stämma. KF Föreningsrevision sammanställer på uppdrag av KF konsumentföreningarnas
resultat och finansiella ställning. Dessutom säljer
KF Föreningsrevision även tjänster, som marknadsoch lönsamhetsanalyser till detaljhandelsdrivande
föreningar.
KF har även en roll som rådgivare i finansieringsfrågor åt de detaljhandelsdrivande föreningarna.
Arbetet fokuserar på att identifiera, analysera och
hantera enskilda föreningars finansiella utmaningar.
KF har bistått flera föreningar med övergripande
verksamhetsanalyser och handlingsplaner i takt
med det hårdnande konkurrensläget på dagligvarumarknaden.
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1 Ktf Svea, Uppsala
580 425 medlemmar
132 enheter*

14 Ktf Gotland, Visby
27 873 medlemmar
9 enheter

2 Ktf Stockholm, Stockholm
579 819 medlemmar
109 enheter*

15 Ktf Malmfälten, Gällivare
27 702 medlemmar
18 enheter

3 Väst ktf, Göteborg
330 138 medlemmar
37 enheter*

16 Ktf Norra Östergötland,
Finspång
23 651 medlemmar
5 enheter

4 Ktf Solidar, Malmö
327 310 medlemmar
52 enheter*
5 Konsum Nord, Umeå
261 238 medlemmar
86 enheter
6 Ktf Göta, Växjö
195 837 medlemmar
50 enheter
7 Ktf Värmland, Karlstad
127 763 medlemmar
79 enheter
8 Ktf Kristianstad-Blekinge,
Kristianstad
122 345 medlemmar
22 enheter
9 Ktf Gävleborg, Gävle
99 139 medlemmar
32 enheter
10 Konsum Norrbotten, Luleå
88 924 medlemmar
29 enheter
11 Ktf Bohuslän-Älvsborg,
Uddevalla
84 173 medlemmar
34 enheter
12 Konsum Norrort,
Upplands Väsby
60 663 medlemmar
11 enheter*
13 Ktf Oskarshamn,
Oskarshamn
29 535 medlemmar
20 enheter

17 Karlshamns ktf,
Karlshamn
11 416 medlemmar
5 enheter
18 Varbergs ktf, Varberg
8 426 medlemmar
3 enheter
19 Mellersta Nissadalens ktf,
Hyltebruk
4 787 medlemmar
3 enheter
20 Tabergsdalens ktf,
Norrahammar
4 683 medlemmar
3 enheter
21 Norra Dalarna ktf, Älvdalen
3 834 medlemmar
3 enheter
22 Ktf Färingsö, Stenshamra
3 195 medlemmar
2 enheter
23 Veberöds kf, Veberöd
2 970 medlemmar
1 enhet
24 Ktf Mörrum, Mörrum
2 680 medlemmar
1 enhet
25 Mellersta Dals kf,
Mellerud
2 544 medlemmar
2 enheter
26 Dalsjöfors ktf, Dalsjöfors
2 281 medlemmar
1 enhet
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27 Ktf Bjursås, Bjursås
1 831 medlemmar
2 enheter

44 Morups hf, Glommen
654 medlemmar
2 enheter

28 Långsele kf, Långsele
1 732 medlemmar
1 enhet

45 Fågelmara ktf, Fågelmara
479 medlemmar
1 enhet

29 Ktf Billesholm, Billesholm
1 676 medlemmar
1 enhet

46 Hajoms hf, Hajom
469 medlemmar
1 enhet

30 Kf Forsbacka, Forsbacka
1 476 medlemmar
1 enhet

47 Styrsö kf, Styrsö
430 medlemmar
1 enhet

31 Lönsboda hf, Lönsboda
1 372 medlemmar
1 enhet

48 Åmots hf, Åmotsbruk
329 medlemmar
1 enhet

32 Konsum Skärplinge,
Skärplinge 1 370 medlemmar
1 enhet

49 Svensby hf, Svensby
309 medlemmar
1 enhet

33 Lenhovda kf, Lenhovda
1 257 medlemmar
1 enhet

50 Glava ktf, Glava
293 medlemmar
1 enhet

34 Kf Orrefors, Älghult
1 220 medlemmar
1 enhet

51 Klippan hf,
Bohus-Malmön
288 medlemmar
1 enhet

35 Svängsta ktf , Svängsta
1 165 medlemmar
1 enhet
36 Knäred kf, Knäred
1 137 medlemmar
1 enhet
37 Ktf Frillesås, Frillesås
1 094 medlemmar
1 enhet
38 Vislanda hf, Vislanda
1 046 medlemmar
1 enhet

15

10
49

5

28

52 Garda-Lau hf, Ljudarn
217 medlemmar
1 enhet
53 Sörsjöns hf, Älvdalen
196 medlemmar
1 enhet

21 53
42

54 Hf Centrum,
Källö-Knippla
172 medlemmar
1 enhet

30 9

27

32
1
12

50
7

22

39 Getinge hf, Getinge
994 medlemmar
1 enhet

51

40 Hf Framåt, Tvååker
871 medlemmar
1 enhet

2

43

16

25
11

54 3
26
47
46
20
37
44
18 40 19
38 6
39

41 Kågeröds hf, Kågeröd
829 medlemmar
1 enhet
42 Sollerön ktf , Sollerön
820 medlemmar
1 enhet
43 Möja kf, Möja
690 medlemmar
2 enheter

48

36
2941 8
4 23

31 35
24 17

13

14 52

33
34
45

** Inkluderar ej Coop Bygg-enheter
som tillkom under 2006.
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MEDLEMSINFLYTANDE

Medlemsinflytande
Bakom KF står de 54 svenska konsumentföreningarna med drygt
tre miljoner medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla. Genom
medlemskapet är medlemmarna indirekt KFs ägare och kan på
flera sätt påverka den kooperativa verksamheten. Utöver konsumentföreningarna är sju OK-föreningar, Folksam Liv, Folksam
Sak och Fonus direkta medlemmar i KF. KFs stadgar fastställer
principerna för KFs verksamhet.

Under 2006 fanns 10 valkretsar. Föreningarna i en valkrets utser
varje år ombud till ett valkretsmöte. Principerna för ombudsutnämningen regleras i KFs stadgar och baseras på föreningarnas
medlemsantal. Syftet med valkretsmötena är att välja ombud och
ersättare till KFs föreningsstämma samt nominera ledamöter till
stämmans valberedning. Valkretsmötena utser totalt 94 ombud
till KFs föreningsstämma. Det är antalet medlemmar i respektive
förening som ligger till grund för fördelningen av dessa ombud.
De ordinarie valkretsmötena ska hållas senast sex veckor före KFs
ordinarie stämma.

Information och diskussion
För att ge samtliga föreningar möjlighet att få information och
föra dialog i angelägna frågor samt delta i diskussioner före KFs
föreningsstämma, bjuder KFs styrelse, i enlighet med stadgarna,
varje år in till regionala konferenser. 2006 hölls fyra sådana konferenser, i Växjö, Uddevalla, Stockholm och Luleå. Ett särskilt
ombudsseminarium anordnas även dagen före KFs årliga föreningsstämma. Årets tema för såväl regionala konferenser som
ombudsseminariet var hur en modern och framtidsinriktad
konsumentkooperation kan utvecklas för 2000-talet.

KFs föreningsstämma

Genom olika former av medlemspaneler på internet har medlemmarna
möjlighet att ge synpunkter direkt i olika konsument- och medlemsfrågor.

Konsumentföreningarna är basen för KF
Varje förenings stadgar bygger på KFs så kallade mönsterstadgar
men är anpassade till föreningens förhållanden. Den grundläggande principen för medlemsstyrningen är att varje medlem har
en röst. Föreningsstämman är högsta beslutande organ i varje
förening och motsvaras av bolagsstämman i ett aktiebolag.
Stämman väljer styrelse, revisorer och valberedning.
Medlemmarna tar också vid stämman ställning till det gångna
årets verksamhet och motioner som medlemmarna lämnat in. I
mindre föreningar kallas alla medlemmar till en gemensam föreningsstämma. Större föreningar har först distriktsstämmor, som
väljer ombud till föreningsstämman. Nästan 50 000 medlemmar
deltog på olika distrikts- och föreningsstämmor under 2006.

Valkretsmöten
Varje konsumentförening ingår i en valkrets. Indelningen i valkretsar fastställs av KFs stämma efter förslag från KFs styrelse.
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KFs ordinarie föreningsstämma hålls varje år före juni månads
utgång. Stämman består av 101 ombud. Av dem utses 94 på konsumentföreningarnas valkretsmöten. Resterande sju ombud utses
av övriga medlemmar enligt en särskild valordning upprättad av
KFs styrelse.
Enligt KFs stadgar ska stämman bli informerad om KFs verksamhet, ekonomi och framtidsplaner och om konsumentkooperationen i övrigt.
Utöver framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, fastställer stämman bland annat resultat- och balansräkning
för KF samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
samt vd. Stämman fastställer även arvoden och andra ersättningar
för KFs styrelse på förslag från KFs valberedning.
Vidare utser KFs föreningsstämma:
• Ledamöter till KFs styrelse och ersättare för dessa efter förslag
från valberedningen och nomineringar från föreningarna
• Valberedningens ordförande, vice ordförande samt tre ledamöter och tre ersättare efter förslag från styrelsen som baseras
på nomineringar från föreningarnas valkretsmöten
• Revisionsbolag samt två förtroendevalda revisorer
Vid KFs föreningsstämma den 25 april 2006 närvarade 95
ombud. Utöver den dagordning som regleras i KFs stadgar
behandlade stämman tre motioner om interaktiva medlemspunkter, Rättvisemärkta produkter samt konsumentkooperationens

MEDLEMSINFLYTANDE

framtid. Stämman beslöt att:
• Värdera införandet av interaktiva medlemspunkter för att
utveckla medlemsnyttan och kundinformation
• Verka för en stärkt marknadsföring och ett utökat sortiment
av Rättvisemärkta produkter

På senare år har också medlemspaneler utvecklats inom såväl
konsumentföreningar som Coop Sverige och KF. Genom olika
former av medlemspaneler på internet har medlemmarna möjlighet att ge synpunkter direkt i olika konsument- och medlemsfrågor.

• Uppdra åt styrelsen att återkomma med tidpunkt och former
för ett organiserat samtal om konsumentkooperationens framtid
På stämman valdes KPMG på två år som registrerat revisionsbolag.

Nya former för inflytande
Utvecklingen av föreningslivsdeltagandet har inom flera områden lett till omprövning av existerande former för medlemsdemokrati och inflytande. Flera av konsumentföreningarna har
under året förnyat dessa former.
Exempelvis ändrade Konsumentföreningen Väst sina stadgar i
syfte att skapa mer direktinflytande för medlemmarna istället för
representation i flera led. Till 2007 års föreningsstämma bjuds
samtliga medlemmar in direkt som stämmodeltagare. Formella
stadgebundna uppdrag minskar också till förmån för att medlemmarna bjuds in att delta i aktuella konsumentfrågor och i lokala
aktiviteter och träffar kopplade till butiker.
Konsumentföreningen Svea genomförde en stadgeförändring
där man minskade antalet formella nivåer i beslutsrepresentationen. Konsumentföreningen Stockholm har under några år prövat
att förutom traditionella medlemsmöten även ge möjlighet att
rösta på internet och via lokala valstationer.
Konsumentföreningen Göta genomförde en större ändring
genom att införa nya ägarombud som ska underlätta medlemmarnas inflytande i föreningen.

Lokala och regionala råd
I de konsumentföreningar som inte driver egen
detaljhandel utövas inflytande över butikerna genom
olika råd. Medlems-/butiksråden, som består av 3-5
förtroendevalda, butikschefen samt 1-2 anställda,
har till uppgift att föra en dialog med medlemmarna
och följa butikens affärsverksamhet. Regionråden är
konsumentföreningarnas samråd med KF och Coop
Sveriges ledning. I regionrådet diskuteras frågor
som rör affärsverksamheten i föreningens verksamhetsområde. Rådet ger föreningarna övergripande
inflytande och tillför kunskap om lokala förhållanden.
Motsvarande samråd på nationell nivå sker mellan
samtliga medlemsfrämjande föreningar, KF och
Coop Sverige i detaljhandelsrådet.

Konsumentföreningen Väst ändrade sina stadgar i syfte att skapa mer
direktinflytande för medlemmarna istället för representation i flera led.

Coop Norden – styrning och inflytande
Coop Nordens stämma utgjordes under 2006 av ett
formellt ombud från vardera ägare, som företräder
sina respektive förbund enligt ägandet; KF 42 procent, FDB 38 procent och Coop NKL 20 procent.
Styrelsen består av 15 medlemmar som fördelas på
fem ledamöter från KF, fyra från FDB, tre från Coop
NKL samt tre ledamöter som representerar de
anställda. En rådgivande församling anordnades i
maj 2006 med totalt 200 deltagare från KF, FDB och
Coop NKL för att diskutera aktuella frågor inom
Coop Nordens verksamhet.
Under 2006 hölls en konferens om hur KF, FDB och
Coop NKL genom ägarinflytande kan tillvarata konsumenternas intressen i produktutbud och sortiment.
Inom ramen för detta behandlades policies och riktlinjer för butikernas sortiment och utbud.
I januari 2007 fattade Coop Nordens styrelse beslut
om att inleda en omvandling av Coop Norden till en
renodlad inköpsverksamhet. Samtidigt arbetar Coop
Nordens ägare med att utveckla formerna för att låta
de nationella driftsbolagen i Sverige, Danmark och
Norge återgå till respektive land. Omvandlingen
kommer att innebära nya former även för styrning
och inflytande framöver.
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COOP NORDEN

Coop Norden
Coop Norden AB är en nordisk detaljhandelsaktör med totala
intäkter på cirka 93 miljarder kronor under 2006. På nordisk nivå
har bolaget gemensamma inköpsfunktioner. Under året visade
hela bolaget en resultatförbättring. Den svenska verksamheten
stod för den största ökningen men redovisar fortfarande stora förluster till följd av minskande marknadsandelar. I januari 2007 fattade Coop Nordens styrelse beslut som innebär en ändring i verksamhetens framtida inriktning, se textruta.

Coop Sverige
I Sverige äger och driver Coop Sverige egna butiker samt svarar
för varuförsörjningen till de svenska detaljhandelsdrivande föreningarna. Under en rad år har Coop Sveriges marknadsandelar

ingar av i första hand storbutikskedjan Coop Extra, stormarknaderna Coop Forum och Coop Bygg. Sedan februari 2006 är Coop
Bygg en egen kedja för att få ännu bättre förutsättningar att möta
kundernas behov och att profilera sig på marknaden. Som ett svar
på medlemmarnas önskan om att handla mer miljövänligt och
hälsosamt intensifierades också satsningen på miljömärkta och
hälsosamma varor. Bland annat antog Coop Sverige en ny policy
för rättvisemärkta varor. För att stärka den svenska kooperationens konkurrenskraft bildade Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna under hösten ett gemensamt varuförsörjningsbolag, Cilab. Coop Sveriges omsättning ökade till 25,7 miljarder kronor och marknadsandelen för kooperationen sjönk till
21,6 procent (22,5) av den så kallade allivshandeln under 2006.

På nordisk nivå har Coop Norden gemensamma inköpsfunktioner.

minskat. Detta beror på en alltför låg nyetableringstakt och renovering av befintliga butiker i kombination med att kunderbjudandet inte varit tillräckligt attraktivt.
I slutet av 2005 initierades förändringsprojektet ”Coop
Norden 2007” i syfte att bryta trenden i Coop Sverige. Under
2006 noterades en tydlig förbättringseffekt för Coop Konsum
och Coop Nära medan Coop Forum inte uppvisade motsvarande
tillväxt- och resultatförbättring. Coop Extra fortsätter att utgöra
ett satsningsområde. Under året inleddes flera offensiva åtgärder
som ökad takt i etableringar, fortsatta prissänkningar och utveckling av kedjornas koncept. Samtidigt är kraftiga kostnadsbesparingar en förutsättning för att vända utvecklingen.
En viktig del i arbetet under 2006 var satsningen på etabler-
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Rörelseresultatet förbättrades till -202 miljoner kronor (-491)
som en följd av effektivare kedjedrift inom bland annat Coop
Konsum och Coop Extra. Coop Forum gör ett kraftigt förbättrat
resultat men förlusten i stormarknadskedjan är fortfarande betydande.

Coop Danmark
I Danmark äger och driver Coop Danmark egna butiker samt
svarar för varuförsörjningen till de danska detaljhandelsdrivande
föreningarna. I Danmark förbättrades resultatet stadigt i både
lågpris- och supermarketsegmenten samt i varuhuskonceptet,
samtidigt som förlusten i Kvickly Xtra fortsatte att minska.
Coop Danmarks omsättning ökade till 36,7 miljarder kronor och

COOP NORDEN

Fakta Coop Norden
Styrelse (KFs representanter)

Nina Jarlbäck, ordförande
Göran Lindblå
Jan Andersson
Lars Idermark
Håkan Ahlqvist
Vd och koncernchef:

Svein Skorstad, slutar med pension den 18 januari
2007. Per Bank tillträder den 5 februari 2007.
Totala intäkter: 92,6 mdr kronor
Omsättning: 85,5 mdr kronor
Rörelseresultat*: 296 mkr
Antal anställda totalt: 22 523
Som ett svar på medlemmarnas önskan om att handla mer miljövänligt
och hälsosamt intensifierades satsningen på miljömärkta och hälsosamma varor.

Antal anställda i Sverige: 8 570

marknadsandelen för kooperationen ökade till 36,5 procent
(36,3) i huvudsak genom de omfattande nyetableringar som
gjorts under de senaste åren. Coop Danmark uppvisar ett rörelseresultat på 518 miljoner kronor (437). Bidragande till det förbättrade resultatet är utöver försäljningsökningen också en framgångsrik drift i den danska verksamheten.

Geografisk närvaro: Sverige, Danmark och Norge

Coop Norge
Coop Norge äger inga egna butiker, utan endast butikskoncepten. Coop-butikerna ägs och drivs av samvirkelagen (konsumentföreningarna). Coop Norge ansvarar för varuförsörjningen till föreningarnas butiker. Totalt sett har omsättningen på den norska
dagligvarumarknaden ökat under 2006 och Coop har tagit sin del
av denna ökning med en stabil marknadsandel. Inom ramen för
det nordiska förändringsprogrammet drevs under året bland
annat konceptutveckling för stormarknader och storbutiker med
den nya Coop Extra-butiken i Halden som ett första konkret
resultat av arbetet. Coop Norge uppvisar ett fortsatt positivt
rörelseresultat med 277 miljoner kronor (238). Dessutom gjorde
Coop Norge en vinst om 42 miljoner kronor från försäljningen av
en fastighet. Då samvirkelagen äger Coop-butikerna återfinns
resultatet av den ökade försäljningen i deras resultat.

Ekonomisk utveckling under året
Coop Nordens totala intäkter ökade med drygt 4 procent till
92,6 miljarder kronor under 2006. Bolagets rörelseresultat, före
strukturposter, uppgick till 296 miljoner kronor (68). Det innebär att Coop Norden inte nådde uppsatta finansiella mål.

Antal försäljningsställen totalt: 1 082
Antal försäljningsställen i Sverige: 377
KFs ägarandel: 42 %
* före strukturposter

Nya former för samverkan inom
Coop Norden under 2007
I januari 2007 fattade Coop Nordens styrelse
beslut om att inleda en omvandling av Coop
Norden till en renodlad inköpsverksamhet.
Samtidigt arbetar Coop Nordens ägare med
att utveckla formerna för att låta de nationella
driftsbolagen i Sverige, Danmark och Norge
återgå till respektive land.
Coop Norden kommer att ansvara för inköp
av så kallade ”non-food”-produkter (specialvaror) och ”food”-produkter, för varumärkesleverantörer samt för området bygg. Vid sidan
av gemensamma inköp kommer Coop Norden
även fortsättningsvis att ansvara för gemensam
utveckling av egna varumärken (EMV). Varuförsörjningen av övriga produkter kommer att
skötas av inhemska varuförsörjningsbolag i
respektive land.
Omvandlingen förväntas leda till tydligare och
mer effektiv styrning av inköpsverksamheten
och detaljhandelskedjorna samt till förbättrad
lönsamhet genom förstärkta synergier.
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KF FASTIGHETER

KF Fastigheter
KF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsföretag för
detaljhandeln. Bolaget förvaltar KFs fastighetsportfölj och erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Coop Norden och de detaljhandelsdrivande föreningarna. KF Fastigheters kunskap inom
fastighetsutveckling med särskilt fokus på detaljhandel är en
viktig faktor för den fortsatta utvecklingen av svensk konsumentkooperativ detaljhandel.

Kompetenscenter
KF Fastigheter erbjuder idag specialistkompetens inom marknadsanalys, fastighetsutveckling, byggprojektledning, fastighets- och portföljförvaltning samt inhyrningsrelaterade tjänster.
Verksamheten har utvecklats väsentligt de senaste åren både med
nya tjänster och ett breddat uppdrag bland föreningarna. För
några år sedan var tjänsteverksamheten begränsad till Coop
Sverige. Kooperationens efterfrågan på KF Fastigheters tjänster
ökar kontinuerligt. Under 2006 ökade framförallt efterfrågan på
tjänster inom marknadsanalys, och då särskilt efterfrågan på etableringsanalyser. För att öka takten av butiksetableringar inrättades under året en ny tjänst som innebär att KF Fastigheter kan
bistå föreningarna i hela etableringsprocessen. KF Fastigheter
utförde under 2006 uppdrag för de 15 största detaljhandelsdrivande föreningarna.
I Vinsta, Västerås och Märsta etablerades under året nya butiker
för Coop Sverige. Genom KF Fastigheters höga aktivitet på fastighetsmarknaden skapas goda möjligheter att skaffa strategiska lägen
som gynnar hela kooperationen. Framförallt söker KF Fastigheter
trafikorienterade lägen för detaljhandeln med fokus på storstadsregionerna och residensstäder med befolkningstillväxt.

Bäckebol Homecenter, ett modernt och lättillgängligt centrum
med fokus på hem och inredning.

utveckling och tillväxt är en av anledningarna till det stora
intresset för nyinvesteringar i detaljhandelsfastigheter.
KF Fastigheters portfölj koncentreras alltmer mot detaljhandelsfastigheter i enlighet med den strategi som följts de senaste
fem åren. Ett samarbetsavtal som ingicks 2006 resulterade i en
fastighetsaffär i januari 2007 där KF Fastigheter avyttrade lagerfastigheter i Stockholm och Luleå till ett totalt värde om 160
miljoner kronor. Samtidigt fortsatte den geografiska koncentrationen mot storstadsregionerna.
Fastighetsportföljen består av 60 fastigheter med ett marknadsvärde på cirka 5,7 miljarder kronor, inklusive bolagets andel
av delägda fastigheter. Fastigheter för detaljhandeln utgör 85
procent av portföljens värde. KF Fastigheter äger även ett antal
utvecklingsfastigheter, som kommer att utvecklas för i första
hand detaljhandel de kommande åren. Under året har totalt
572 miljoner kronor investerats samtidigt som bolaget avyttrat
fastigheter för 706 miljoner kronor.

Utvecklingsprojekt
Fastighetsportföljen
Fastighetsmarknaden präglades framförallt av detaljhandelns
starka utveckling under 2006. Etableringstrycket bland de stora
detaljhandelskedjorna var fortsatt högt även om lågprisaktörers
etableringstakt mattades något. Hyresgästernas starka resultat-

KF Fastigheter är ett av landets stora utvecklingsbolag för handelsfastigheter. KF Fastigheter driver även samhällsutvecklingsprojekt, som till exempel detaljplaner för hela stadsdelar. Totalt
ingår ett trettiotal utvecklingsprojekt av varierande storlek i
fastighetsportföljen.

Resultat 2002 – 2006

Fastighetsportfölj*
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Köpcentrum 39 %
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* Marknadsvärde helägda fastigheter 2006.12.31.
** Avser kontor, bostäder, utveckling ej handel samt avveckling.
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KF FASTIGHETER

I de tre större utvecklingsprojekten; Kvarnholmen och Bromma
Center i Stockholm samt Backaplan i Göteborg, togs avgörande
steg under 2006. Därmed lades grunden för ett intensivt utvecklingsarbete under kommande år. Projekten Kvarnholmen och
Backaplan, som drivs i samarbete med respektive kommun, syftar
till att utveckla områdena till nya stadsdelar med kontor, handel
och bostäder. I Bromma Center skapas en stor handelsplats med
en kombination av stormarknad, fack- och volymhandel.

Framtida utveckling
Under 2007 intensifieras utvecklingsarbetet av handelsplatserna
Bromma Center i Stockholm, Backaplan i Göteborg samt stadsutvecklingsprojektet Kvarnholmen. Samtidigt fortsätter KF
Fastigheter att söka nya utvecklingsprojekt runtom i landet samt
lägen för kommande etableringar. En ny typ av samverkan mellan
olika aktörer i kooperationen skapas genom Fastighetsfonden,
vars syfte är att förbättra kunskapsöverföringen och öka takten i
nyetableringarna. En central uppgift kommande år är att utveckla
framtidens byggande och KF Fastigheter kommer bland annat
att se över nya former för energieffektivare lösningar.

Fakta KF Fastigheter
Styrelse

Lars Idermark, ordförande
Johnny Capor, Hans Eklund, Ingrid Karlsson
Anders Stake, Anders Palmquist, facklig representant,
Harry Swartz, facklig representant
Vd: Bernt-Olof Gustavsson
Hyresintäkter (brutto): 500 mkr (exkl. inhyrda)
Tjänsteomsättning extern: 41 mkr
Omsättning totalt: 541 mkr
Driftnetto1: 307 mkr (exkl. inhyrda)
Resultat fastighetsförsäljningar: 395 mkr
Rörelseresultat: 600 mkr (inkl. reavinster)
Antal fastigheter: 60
Fastigheternas bokförda värde: 3,8 mdr kronor
Marknadsvärde2, cirka: 5,7 mdr kronor

Ekonomisk utveckling under året

Uthyrbar yta: 490 000 kvm

KF Fastigheters rörelseresultat för 2006 uppgick till 205 miljoner kronor exklusive reavinster vilket översteg målet om ett
rörelseresultat på 200 miljoner kronor för 2006 som sattes upp
för tre år sedan. Reavinsterna uppgick till 395 miljoner kronor,
mot målet om 100 miljoner kronor i reavinst vid försäljning av
fastigheter.

Direktavkastning3: 6,7 %
Totalavkastning4: 14 %
Medelantal anställda: 79, varav 23 kvinnor och 56 män
1

Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader

2

Inklusive KF Fastigheters sex delägda fastigheter

3

Årets driftnetto i relation till marknadsvärde vid årets början. Avser identiskt
bestånd, fastigheter som ägs både vid årets början och vid årets slut.

4

Summan av direktavkastning och värdeförändring minus investeringar, uttryckt i
procent av marknadsvärde vid årets början. Avser identiskt bestånd, fastigheter
som ägs både vid årets början och vid årets slut.

Kvarnholmen
I Nacka Kommun strax utanför Stockholm utvecklas Kvarnholmen med målet att bli
Stockholms mest attraktiva stadsdel med en blandning av bostäder och kontor i en
unik miljö. Kvarnholmen har varit i KFs ägo i över åttio år. Sedan 2002 har KF
Fastigheter arbetat tillsammans med Nacka Kommun med planering för hur området kan utvecklas som stadsdel. Under 2006 godkände Nacka kommun de planprogram och ramavtal som lägger grunden för projektets fortsatta utveckling. Ett
avgörande steg togs i projektet under hösten när KF Fastigheter bildade ett hälftenFlygfoto över Kvarnholmen
(fotomontage)
ägt utvecklingsbolag tillsammans med JM AB. Projektets finansiella betydelse för
koncernen beräknas öka kommande år när utvecklingsarbetet tar fart på allvar.
Planerna för Kvarnholmen omfattar totalt 300 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta, vilket ger möjligheter att
skapa cirka 2 100 bostäder och 90 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Målsättningen är en byggstart 2009
med beräknad första inflyttning år 2010. Hela området beräknas vara utbyggt 2017.
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MEDMERA

MedMera
MedMera ansvarar för Coop MedMeras premieprogram, vars syfte
är att ge medlemsförmåner i form av rabatter, checkar och erbjudanden. Premieprogrammet är knutet till bland annat konsumentkooperationens detaljhandel. MedMera ger ut och hanterar konsumentkooperationens 3,5 miljoner Coop MedMera-kort. Under
2006 erhöll medlemmarna 6,6 miljoner premiecheckar med ett
inlösenvärde i rabatter på cirka 395 miljoner kronor.

Sedan januari 2006 är MedMera ett kreditmarknadsbolag.
Syftet är att kunna erbjuda fler alternativ i användningen av Coop
MedMera-kortet som betalmedel.
Nya tjänster och erbjudanden till medlemmarna utvecklas i
samverkan med deltagarna inom premieprogrammet. MedMera

bistår även detaljhandeln med informations- och reklamtjänster,
till exempel framtagning av butiksmaterial, samt produktion och
distribution av ett månadspaket med tidningen Coop Mersmak,
konto- och poängbesked, premiecheckar och riktade erbjudanden.

Arbetet under 2006
Inom ramen för ett treårigt utvecklingsprogram som inleddes
under våren 2006 utvecklades under året ett stort antal nya tjänster
för såväl konsumenter som butiker. På konsumentsidan lanserades
elektroniska presentkort och designade kort med stor framgång.
Utvecklingen av finansiella tjänster fortsatte under 2006 och
två nya delbetalningstjänster lanserades, Coop MedMera
Räntefritt och Coop MedMera Låneköp. Tjänsten Coop MedMera
Räntefritt ger räntefria lån på 1000 – 30 000 kronor i fyra, sex
eller tolv månader vid köp av kapitalvaror hos Coop Bygg eller
Coop Forum. Tjänsten Coop MedMera Låneköp erbjuder kunden
ett större lån på 10 000 – 100 000 för till exempel en hel köksrenovering.
I det populära premieprogrammet fortsatte succén med
hotellpremien under 2006 och erbjudandet utökades till att
omfatta även Paris och London. Sedan starten 2003 har över en
miljon bäddnätter förmedlats, vilket gör Coop MedMera
Hotellpremie till Sveriges största enskilda hotellerbjudande.
Internet vidareutvecklades som marknadskanal under 2006.
En miljon e-postmeddelanden med erbjudanden anpassade till
den specifika kunden skickades ut och över 64 procent av dessa
öppnades och lästes. För butikerna tog MedMera fram ett nytt
enkätverktyg med enklare kundundersökningar på internet.

Medlemskortet Coop MedMera
Coop MedMera-kortet är ett medlemskort och fungerar
som bevis på medlemskap i den lokala konsumentföreningen. Kortet är även en nyckel till premieprogrammet
samt andra tjänster och erbjudanden från konsumentföreningarna, KF och Coop Norden samt övriga deltagande
företag; Akademibokhandeln, Bokus, KappAhl, Expert
Stormarknad och OKQ8. Drygt 1 000 butiker och stormarknader är anslutna till premieprogrammet.
Det finns cirka 3,5 miljoner Coop MedMera-kort bland
kooperationens drygt 3 miljoner medlemmar. För organisationer och företag finns ett särskilt kort, KF Inköpskort.
Med Coop MedMera-kortet kan medlemmarna registrera
sina inköp och få poäng som sedan omsätts i premiecheckar. En krona ger en poäng. Från 1 januari 2007
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gäller nya villkor där 5 000 poäng ger en premiecheck
värd 50 kronor eller en procentrabatt på 5 eller 10 procent beroende på butikskedja. Utöver premiecheckar får
medlemmarna förmåner och rabatterbjudanden på exempelvis hotell, resor och olika evenemang.
I augusti lanserades en omarbetad version av tidningen,
Coop Mersmak. Tidningen har blivit mer matorienterad
med fokus på recept, måltidssammansättning och hälsa.
Sedan augusti skickas Coop Mersmak hem i brevlådan till
drygt en miljon hushåll som handlar för över 1 200
kronor per månad, eller gör 12 eller flera besök i butik
per månad.

MEDMERA

Fakta MedMera
Styrelse

Lars Idermark, ordförande
Johnny Capor, Thomas Evertsson
Margareta Hansson, Thomas Johansson
Laszlo Kriss, Jan Johnsson, Håkan Smith
Anne-Marie Rydergren, facklig representant
Jeanette Franzén, facklig representant
Vd: Ivar Fransson
Omsättning exkl moms: 244 mkr*
Rörelseresultat: 2,7 mkr
Medelantal anställda: 51, varav 32 kvinnor
I augusti 2006 lanserade MedMera designade kort. Cirka 90 procent
av korten har tillverkats med kortinnehavarens privata foto som motiv.

och 19 män
Antal MedMera-kort: 3,5 miljoner
Antal poängregistrerade köp: 140 miljoner

Dessutom utvecklades en ny prenumerationstjänst där butikerna
kan abonnera på till exempel direktutskick till nyinflyttade i
området eller erbjudanden i samband med födelsedagar. Från och
med november skickar också MedMera varje månad ut den nya,
omarbetade Coop Mersmak-tidningen tillsammans med kontooch poängbesked, premiecheckar, föreningsbilaga och riktade
erbjudanden.

Summa poängregistrerade köp: 34,7 mdr kronor
Antal försäljningsställen: ca 1000 butiker och

stormarknader samt 800 OKQ8-stationer
Antal utskickade premiecheckar: 6,6 miljoner
Inlösenvärde i rabatter motsvarade 395 mkr
Antal användare av Coop MedMera Konto:

Framtida utveckling

ca 400 000

Fler såväl butiks- som finansiella tjänster planeras för 2007 och
premieprogrammet kommer att utvecklas ytterligare.
Användningen av MedMeraprodukter genererar med automatik
högre säljvolymer för dagligvaruhandeln och premieprogrammets
attraktionskraft prioriteras därför högt. Villkoren i premieprogrammet förbättras från 1 januari 2007. Utökade partnersamarbeten planeras och genom ett nytt samarbete med Visa kommer
medlemmen att kunna samla poäng i hela världen.
Det nya regelverket för finansiella institutioner, Basel II,
träder i kraft vid årsskiftet. Även om regelverket innebär nya krav
att leva upp till så blir det en viktig kvalitetsstämpel för
MedMera som är ett välkapitaliserat kreditmarknadsbolag med
en kapitaltäckningsgrad om 44 procent.

Räntesats Coop MedMera Konto: 2,50%
(januari 2007 på belopp upp till 50 000 kronor)

* MedMera AB är from 2006 kreditmarknadsbolag varför
omsättningen innefattar räntenetto.

Ekonomisk utveckling under året
Rörelseresultatet i MedMera 2006 blev 2,7 miljoner kronor.
Överskottet ur rörelsen har återinvesterats i det treåriga
tjänsteutvecklingsprogrammet som inleddes under 2006 och
som avslutas under 2008.
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KF INVEST

KF Invest
KF Invests uppgift är att förvalta koncernens finansiella tillgångar på drygt fem miljarder kronor. KF kräver i sin roll som
ägare i KF Invest en marknadsmässig avkastning minst i nivå
med relevanta jämförelseindex för respektive tillgångsslag.

Räntebärande värdepapper 75 %
Onoterade värdepapper 14 %
Omsättningsaktier 11 %

Förvaltning
Portföljen förvaltas huvudsakligen i egen regi och huvudinriktningen är räntebärande värdepapper. KFs aktieplaceringar utgörs
av svenska och utländska noterade bolag med god riskspridning.
Resterande del av KFs finansiella tillgångar utgörs av investeringar i private equity samt andra alternativa investeringar.
Under året fattade KFs styrelse beslut om en ny placeringspolicy som trädde i kraft den 1 juni 2006. Den nya policyn innebär mer aktier i portföljen och en något längre räntebindningstid
på 1,8 år mot tidigare 1,5 år. Bakgrunden till beslutet är en så
kallad Asset/Liability
Modelling analys, en tillgångs-/skuldanalys som
genomförts för hela KF-koncernen. Med hjälp av analysen anpassas portföljens
långsiktiga tillgångsfördelning efter hela koncernens
förutsättningar i syfte att
balansera riskerna.
Vid utgången av 2006
förvaltade KF Invest finansiella tillgångar till ett värde
av 5,6 miljarder kronor jämfört med 5,3 miljarder vid
utgången av 2005. KF
Invest överträffade fastställda jämförelseindex för samtliga tillgångsslag. Totalavkastningen, inklusive orealiserad värdeökning,
uppgick till 5,91 procent 2006. Resultatet efter finansnetto
stärktes väsentligt under året, framförallt hänförligt till investeringarna i private equity, och uppgick till 230 miljoner kronor.

Ackumulerad avkastning 2006
6,0%
Portfölj
4,5%
3,0%
Index
1,5%
0,0%
31/12

31/3

30/6

30/9

31/12

Fakta KF Invest
Styrelse

Lars Idermark, ordförande
Nina Jarlbäck, Göran Lindblå, Tomas Franzén
Vd: Johnny Capor
Förvaltade finansiella tillgångar marknadsvärde:

5,6 mdr kronor
Förvaltade finansiella tillgångars bokförda värde:

5,5 mdr kronor
Totalavkastning: 5,91%
Resultat efter finansnetto: 230 mkr
Medelantal anställda: 5

Medlemmarnas sparande - Sparkassan
KF startade KF Sparkassa redan 1908. Sparkassan utgör en del
av moderbolaget KF ekonomisk förening. Genom Sparkassan
erbjuds medlemmarna i konsumentkooperationen sparande till
konkurrenskraftig ränta.
Omkring 90 000 medlemmar använder sig idag av möjligheten att spara i Sparkassan. Inlåningen uppgick vid årsskiftet
till cirka 4 miljarder kronor. Majoriteten sparar på kapitalkonto
där Sparkassan har en av marknadens högsta sparräntor, 2,85
procent per 31 december 2006. För kapitalkonton är uttagen
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obegränsade och avgiftsfria. Det finns också möjlighet att spara
på längre sikt genom ett bundet 5-årslån med rörlig ränta.
Sparkasseärenden kan skötas på omkring 300 konsumentkooperativa butiker i hela landet där de flesta har samma öppettider
som detaljhandeln. Sparkasseaffärerna kan även skötas på distans
via telefon, autogiro, plusgiro och Sparkassans kundtjänst.
KFs starka finansiella ställning garanterar insättningarna i
Sparkassan som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP

Norstedts Förlagsgrupp
Framtida utveckling
Konsolideringen av den nya organisationen kommer att fortsätta
under 2007. Den publicistiska inriktningen kommer att vara
densamma som tidigare, det vill säga kvalitetsböcker inom samtliga områden på allmänmarknaden.
Arbetet med att effektivisera verksamheten, framför allt ITdrift, produktion och distribution kommer att få större fokus
under nästa år.

Ekonomisk utveckling under året
Norstedts Förlagsgrupps försäljning ökade från 474 miljoner kronor
till 489 miljoner kronor. Större delen av ökningen kan hänföras
till enheter som förvärvats de senaste åren. Rörelseresultatet uppgick till 33 miljoner kronor (33). Resultatnivån är i grunden
stabil men under de kommande åren förväntas resultatet för
Norstedts Förlagsgrupp visa en successiv förbättring.

Årets Nobelpris i litteratur bidrog till försäljningstillväxten
i Norstedts Förlagsgrupp.

Norstedts Förlagsgrupp har en bred utgivning av skönlitteratur,
fackböcker, barn- och ungdomsböcker samt ordböcker. I förlagsgruppen finns flera av de mest välkända svenska bokförlagen som
Norstedts, Rabén & Sjögren, Prisma, Tiden och Norstedts
Akademiska Förlag. Förlagsgruppen, som sammantaget ger ut
cirka 500 nya böcker per år, har en genomgående profil av hög
kvalitet samt en stor andel svenska författare.
Norstedts Förlagsgrupp har en marknadsandel om drygt 20
procent på allmänmarknaden och är tillsammans med Bonnier
den största aktören. Inom barnböcker är Norstedts Förlagsgrupp
marknadsledande. Bokutgivning har funnits inom Kooperativa
Förbundet sedan 1920-talet.

Arbetet under 2006
Efter flera förvärv under de senaste två åren prioriterades arbetet
med att konsolidera Norstedts Förlagsgrupp under 2006. Den
omorganisation som inleddes under 2005 innebär väsentliga
kostnadsbesparingar när organisationen samlas i färre enheter
med gemensam affärsledning och gemensamma stödfunktioner.
All verksamhet samlades i de historiska lokalerna i Norstedtshuset från 1880-talet på Riddarholmen i Stockholm.
Som ett led i att stärka den marknadsledande positionen inom
barnböcker förvärvades under året förlaget Eriksson & Lindgren
som ger ut barn- och ungdomsböcker samt ett av de större fristående ljudboksförlagen - Talande Böcker.
Till försäljningstillväxten bidrog 2006 års Nobelpris i litteratur som tilldelades den turkiska författaren Orhan Pamuk.

All verksamhet är samlad i de historiska lokalerna i Norstedts-huset
från 1880-talet på Riddarholmen i Stockholm.

Fakta Norstedts Förlagsgrupp
Styrelse

Lars Idermark, ordförande
Johnny Capor, Kjell Bohlund, Anna Carrfors Bråkenhielm
Maj-Britt Johansson-Lindfors, Sune Dahlqvist,
Maria Sjödin, facklig representant, Pia Lindström, facklig representant, Eva Josefsson, facklig representant
Hans Uddling, facklig representant, fram till 17 september 2006
Vd: Kjell Bohlund, slutar med pension den 28 februari

2007. Maria Hamrefors tillträder under våren.
Omsättning: 489 mkr
Rörelseresultat: 33 mkr
Medelantal anställda: 164
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AKADEMIBOKHANDELN

Akademibokhandeln
Bokmarknaden
Marknaden för bokutgivning och bokförsäljning växte under
2006, drivet av en kraftig försäljningsutveckling på internet.
Under 2006 minskade försäljningen via den traditionella bokhandeln och bokklubbarna något medan stormarknadsförsäljningen ökade. Internetförsäljningen ökade med över 50 procent
och den kraftigaste tillväxten skedde inom segmenten student
och institutionell försäljning. Inom konsumenthandeln för böcker
står sig den traditionella bokhandeln väl. Bokutgivningen gynnades av tillväxten i försäljningsledet och visade en svag tillväxt.

Akademibokhandeln är ett av Sveriges starkaste varumärken
inom detaljhandeln.

Akademibokhandeln har 58 butiker runtom i Sverige och svarar
för cirka 37 procent av bokhandelsmarknaden och cirka 13 procent av den totala bokmarknaden. Bokhandelsverksamheten har
en lång tradition inom kooperationen där Akademibokhandeln
ingår sedan 1987.
Akademibokhandeln är ett av Sveriges starkaste varumärken
inom detaljhandeln. Under våren 2006 genomförde marknadsundersökningsföretaget Growth for Knowledge (GfK) på
uppdrag av tidningen Market en enkätundersökning om landets
130 detaljhandelskedjor. Akademibokhandeln rankades som etta
vad gäller bemötande i butik och som trea avseende såväl produktsortiment som vilka kedjor konsumenten vill rekommendera andra att handla i.

Framtida utveckling

Arbetet under 2006

Ekonomisk utveckling under året

Akademibokhandelns försäljning, exklusive årets förvärv av
ExLibris, minskade med 6 procent. Över hälften av minskningen
beror på att storkundsförsäljningen via internet fördes över till
Bokus. Resten av minskningen är hänförlig till kursboksmarknaden. Justerat för detta stod sig Akademibokhandelns försäljning i
en branschjämförelse bra med en ökande marknadsandel relativt
andra bokhandelsverksamheter på konsumentmarknaden.
Liksom under föregående år fokuserade Akademibokhandeln på
att etablera attraktiva butikslägen. Fem nya butiker förvärvades i
stockholmsområdet. Bokhandelskedjan omfattar nu totalt 58 butiker efter att tre mindre kursbokhandlar i Södertälje, Falun och
Kalmar flyttades in i lokala citybutiker. För att försvara marknadsandelarna på kursböcker erbjuds rabattkort och priskampanjer
samtidigt som försäljningen utvidgats till begagnade kursböcker.
Under 2006 etablerades ett nytt orderkontor och centrallager
som en förberedelse inför ett byte av affärssystem under 2007.
Syftet är att effektivisera butiksdriften genom att samordna orderoch leveransflöden och utveckla en gemensam sortimentsplanering.
Dessutom kommer kundservicen att kunna stärkas ytterligare.
Kopplingen till kooperationens premieprogram MedMera
stärktes ytterligare under 2006 genom att antalet medlemserbjudanden utökades.

Akademibokhandelns försäljning sjönk till 1 082 miljoner
kronor (1 101) under 2006. Rörelseresultatet uppgick till 26
miljoner kronor (51). Försämringen beror dels på den kraftiga
priskonkurrensen på främst kursböcker från internet, dels på en
försvagning av bokrean för andra året i rad. Rörelseresultatet för
Akademibokhandelsgruppen AB, exklusive effekter av förvärv av
ExLibris, var 33 miljoner kronor.
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2007 kommer i stor utsträckning att präglas av förändringsarbetet i samband med införandet av det nya affärssystemet.
Samtidigt fortsätter Akademibokhandeln att söka attraktiva
butikslägen. Etableringstakten av helt nya butiker kommer att
öka framöver. Hösten 2007 kommer en ny Akademibokhandel
att öppnas i den nya gallerian i Skatteskrapan i Stockholm. Att
utveckla butiker och effektivisera verksamheten står även under
2007 högt på dagordningen.
Internet är en fortsatt viktig del i marknadsstrategin. Som ett
led i att stärka Akademibokhandelns varumärke kommer på sikt
en egen internetkanal att öppnas för privatkunder samtidigt som
samarbetet med Bokus koncentreras till storkundsförsäljning.

Fakta Akademibokhandeln
Styrelse

Lars Idermark, ordförande
Johnny Capor, Göran Lindblå, Mats Lundquist
Ulf Ivarsson, Lotta Lundén, Martin Rydner, facklig
representant, Brigitta Mauritz, facklig representant
Vd: Gunnar Ahlström
Omsättning: 1 082 mkr
Rörelseresultat: 26 mkr
Medelantal anställda: 594

BOKUS

Bokus
Bokus säljer böcker samt ljudböcker till konkurrenskraftiga
priser via internet. Sortimentet är brett och omfattar cirka 3,5
miljoner titlar utgivna i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland
och Danmark. Bokus har funnits inom KF sedan 1998. Antalet
MedMera-medlemmar som handlar på Bokus ökar hela tiden och
av 1 miljon registrerade kunder idag är cirka 40 procent
MedMera-medlemmar.
Bokus har de senaste åren mottagit flera utmärkelser, däribland
priset som bästa e-handel i 2006, 2005 samt 2003 års Web Service
Awards.

Arbetet under 2006
2006 var ett genombrottsår för Bokus vars omsättning växte med
90 procent mot tidigare års tillväxt om cirka 10 procent.
Bakgrunden är en intensiv marknadssatsning och en riktad kampanj med en lägsta pris-garanti för högskolestudenter. Samtidigt
påverkades försäljningen under 2006 av att Akademibokhandelns storkundsförsäljning flyttades över till Bokus.

2006 var ett genombrottsår för Bokus vars omsättning växte med
90 procent mot tidigare års tillväxt om cirka 10 procent.

Framtida utveckling
Fokus under 2007 blir att skapa god lönsamhet i verksamheten.
Det interna effektiviseringsarbetet fortsätter samtidigt som
utbudet kommer att utökas med titlar på flera språk genom den
befintliga databasen samt med andra produkter som till exempel
spel och film.

Ekonomisk utveckling under året
Marknadssatsningen gav en betydande tillväxteffekt och omsättningen ökade till 330 miljoner kronor (195). Rörelseresultatet
uppgick till -27 kronor (-18) till följd av de stora investeringarna
i marknadsföring och logistik.
Bokus har de senaste åren mottagit flera utmärkelser, däribland priset
som bästa e-handel i 2006, 2005 samt 2003 års Web Service Awards.

På marknaden för bokförsäljning över internet ökade Bokus
marknadsandel med 8 procentenheter till cirka 31 procent.
Bokus mål är att bli marknadsledande på bokförsäljning över
internet inom de närmsta åren.
I oktober lanserades en ny tilläggstjänst med export till ett
fyrtiotal länder runtom i världen. Tjänsten riktar sig till utlandssvenskar och universitet och genererade omedelbart ett stort
intresse med cirka 100 beställningar per dag.
Internt effektiviseringsarbete låg också i fokus under året.
Tolv delprojekt pågår för att förbättra lönsamheten. Under 2006
återtogs all logistik och sköts helt i egen regi för att öka volymkapacitet, automatisering och kontroll av flödet. Ett nytt fraktavtal
signerades under året samtidigt som fraktsystemet förändrades,
vilket möjliggör betydande effektiviseringar och kostnadsbesparingar kommande år.

Fakta Bokus
Styrelse

Lars Idermark, ordförande
Johnny Capor, Gunnar Bergvall, Jerker Nilsson
VD: Anders Ringnér
Omsättning: 330 mkr
Rörelseresultat: -27 mkr
Medelantal anställda: 45
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PAN VISION GROUP

PAN Vision Group
PAN Vision Group är en av de ledande nordiska distributörerna
på marknaden för hemunderhållning. Med distribution som
huvudfokus har PAN Vision två huvudsakliga verksamheter; distribution av dataspel samt distribution och utgivning av film
(DVD). PAN Vision är verksam i samtliga nordiska länder med
cirka 70 procent av omsättningen utanför Sverige. Finland är den
överlägset största marknaden.

samhet, exempelvis utveckling av ett flertal nya tjänster mot
både leverantörer och återförsäljare. Tjänsterna syftar till att
stärka och bredda PAN Visions totala serviceerbjudande bland
annat genom att låta återförsäljarna i större utsträckning ta del av
bolagets specialistkunskaper om marknaden för dataspel.
Distributionen och utgivningen av film har haft en stark lönsamhetsutveckling under de senaste åren och arbetet under 2006
fortsatte på inslagen väg. Nya strategiska samarbeten med TV4,
Sonet Film, Triangelfilm och norska CCV påbörjades under året.
Samtidigt intensifierade PAN Vision förberedelserna för en kommande digitalisering av filmdistributionen genom att säkerställa
att fler befintliga rättigheter för fysisk distribution även omfattar
det digitala formatet.

Framtida utveckling
Vändningsarbetet avseende distributionsverksamheten för dataspel
kommer att fortgå under 2007 med målsättningen att nå lönsamhet så snart som möjligt. För filmverksamheten kommer det framgångsrika arbetet att fortgå i linje med föregående år, med särskilt
fokus på att säkerställa rättigheterna för digital distribution.

Ekonomisk utveckling under året
Dataspelsmarknaden kännetecknas inte av samma uttalade
prispress som filmmarknaden.

Konkurrensen på marknaden för distribution av hemunderhållning utgörs av både lokala och internationella förläggare,
men också av de egna leverantörerna som till viss del själva distribuerar sina produkter i Norden.
Marknaden för film har sedan 2000-talets början karaktäriserats av en kraftig prispress. Samtidigt har volymerna ökat betydligt och marknadsvärdet totalt sett vuxit. Digitala distributionsformer har hittills inte påverkat försäljningen av filmer
nämnvärt men innebär, i takt med att tekniken utvecklas, en stor
omställning för marknadens samtliga aktörer.
Dataspelsmarknaden kännetecknas inte av samma uttalade
prispress som filmmarknaden. Tillväxten är cyklisk och såväl
priser som volymer på dataspel styrs av utvecklingen och lanseringen av nya spelkonsoler. Tillväxten på denna marknad har
under 2006 varit svagt negativ bland annat i avvaktan på lanseringen av den nya spelkonsolen Playstation 3. Under de kommande åren förväntas dock marknaden växa relativt kraftigt.

PAN Visions mål att halvera underskottet under 2006 överträffades. Rörelseresultatet uppgick till -38 miljoner kronor, att jämföra med föregående års rörelseresultat om -279 miljoner.
Försäljningen ökade till 995 miljoner kronor (943).

Fakta PAN Vision
Styrelse

Lars Idermark, ordförande
Johnny Capor, Stefan Lambert, Gunnar Bergvall
Johan Åhlander, Jonas Mårtensson
Vd: Per Almgren (sedan mars 2006)
Omsättning: 995 mkr
Rörelseresultat: -38 mkr
Medelantal anställda: 190
5%

Omsättning 2006
Distribution av dataspel
25 %

Arbetet under 2006

Distribution och utgivning
av videofilm

Under 2006 låg fokus på att genomföra ett omfattande vändningsarbete avseende distributionen av dataspel, en verksamhet
som dragits med underskott i flera år. Åtgärderna koncentrerades
mot ett stort antal affärsförbättrande åtgärder av befintlig verk-

Egen- eller samproducerade
dataspel
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70 %

TIDNINGEN VI • VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN AB

Tidningen Vi
Under 2006 nådde Tidningen Vi ytterligare ekonomiska och
publicistiska framgångar. Tidningen, som funnits sedan 1913, är
landets enda månatliga, breda reportagetidning. Värdegrunden
är densamma som kooperationens. 2006 nominerades Vi till
Årets Kulturtidskrift samt till Svenska Designpriset. Tidskriften
erhöll 2006 års Redesign Award.
Redaktionen flyttade under året till ändamålsenliga tidningsmakarlokaler i Norstedtshuset på Riddarholmen.
Tidningens litteraturpris som delas ut sedan 1947 och som de
senaste tio åren gått till en författare i början av sin karriär, gick
för 2006 till Jonas Hassen Khemiri med motiveringen att han
”förnyat svensk romankonst genom sin språkliga lekfullhet, sitt
allvar och sin berättarbriljans”.
Tidningens vändningsprogram visade tydligt resultat med
både ökade intäkter och minskade kostnader. Intäkterna uppgick
till 24 miljoner kronor (22), främst tack vare en ökad lösnummerförsäljning. Tidningens rörelseresultat uppgick till 0,1
miljon kronor (-2,6).

2006 startades den så kallade ”Teskedsorden” med Amos Oz som
hedersledamot. Stiftelsens syfte är att främja tolerans mellan människor och motarbeta fanatism. Intäkterna från den framgångsrika försäljningen av silverteskedar, tillsammans med bidrag från KF och från
styrelseledamoten Sigrid Rausing, kommer att delas ut som stipendier
till personer som arbetar i Teskedsordens anda under 2007.

Fakta Tidningen Vi
Styrelse

Kjell Bohlund, ordförande
Ivar Fransson, Lena Björk
Vd och chefredaktör: Anneli Rogeman

Vår Gård Saltsjöbaden AB
Vår Gård Saltsjöbaden är en konferens- och mötesanläggning vars
affärsidé är att vara den professionella mötesplatsen för företag,
myndigheter och organisationer i Mälardalen. Det är också en
frekvent använd mötesplats för företag och föreningar inom konsumentkooperationen. KF driver Vår Gård sedan 1924.
Under 2006 initierades en ny marknads- och profilsatsning
för Vår Gård. Intensiva marknads- och säljsatsningar genomfördes såväl inom kooperationen som externt med bland annat en
Vår Gård Saltsjöbaden har under 2006 fått en ny modern profil. Inom
ramen för profilarbetet har företagets unikitet lyfts fram; en modern
anläggning med fantastisk konst och stockholmsnära skärgårdsmiljö

helt ny profil och hemsida. Parallellt med marknadssatsningen
uppgraderades Vår Gårds reception samt konferens- och hotellrum. Satsningen gav bra genomslag redan under året då både
beläggning och snittpriser ökade mer än genomsnittet på marknaden. Under 2007 kommer Vår Gård att fortsätta satsningen på
att bli en attraktiv mötesplats för en bred målgrupp.
Ombyggnaden av ett femtontal hotellrum till dubbelrum
kommer att slutföras för att utöka möjligheten att ta emot gäster
på helgerna. Omsättningen under 2006 ökade till 39 miljoner
kronor (34) och som en följd av försäljningsökningen stärktes
rörelseresultatet till 0,4 miljoner kronor (-2,2).

Fakta Vår Gård
Styrelse

Lars Idermark, ordförande
Leif Linde, Christina Möller, Inger Holmström
Jan Stenberg, Milada Jerabek, facklig representant
Vd: Katarina Romell
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande
årsredovisning för verksamheten i Kooperativa Förbundet (KF),
ekonomisk förening.

KF-koncernen
KF är förbund för Sveriges konsumentföreningar. Förbundets
huvuduppgift är att tillsammans med de 54 föreningarna säkerställa att medlemmarna kan handla bra varor till konkurrenskraftiga priser i attraktiva butiker. Denna uppgift har KF hittills
främst utfört genom att vara den största ägaren (42 procent) i
Coop Norden samt genom att stödja den konsumentkooperativa
dagligvaruhandeln med fastighetsinvesteringar, etableringsanalyser, finansieringslösningar och rådgivning. Coop Nordens
verksamhetsområde, genom dotterbolaget Coop Sverige, täcker
cirka 60 procent av medlemmarna, medan övriga finns i områden
där konsumentföreningarna äger och driver butiksverksamheten.
Samtliga Coop Sveriges och majoriteten av de detaljhandelsdrivande föreningarnas butiker drivs under varumärkena Coop
Forum, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Nära och Coop Bygg.
Målet är att samtliga butiker skall drivas under dessa varumärken
före utgången av 2007.
Förbundet och föreningarna har det gemensamma ansvaret för
kunskapsutveckling, opinionsbildning och den medlemsdemokratiska processen. KF företräder konsumentkooperationens gemensamma intressen gentemot olika samhällsorgan, samt bedriver
fortlöpande utvecklingsarbete för att skapa ytterligare värden för
medlemmarna och öka attraktiviteten i medlemskapet.
KF ekonomisk förening är moderföretag i KF-koncernen, som
omfattar Akademibokhandeln, Bokus, Norstedts Förlagsgrupp,
Pan Vision, KF Fastigheter, KF Invest, MedMera samt de mindre
verksamheterna Tidningen Vi, Vår Gård Saltsjöbaden, KF Shared
Services, KF Försäkring och KF Föreningsrevision. I moderföretaget ingår även KF Sparkassa.

–

–

–

–

–

–

om 190 Mkr har vänts till en nettotillgång om 146 Mkr, en
kraftig minskning från 4814 Mkr år 2001. KF har därmed den
finansiella styrkan som krävs för att vända den negativa utvecklingen i den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln.
Coop Nordens ägare, KF, FDB och Coop NKL, avser att låta
butikskedjorna i Sverige och Danmark återgå till respektive
organisation, KF och FDB. Coop Norden drivs vidare som en
gemensam och renodlad inköpsorganisation. Närmare detaljer
kommer att offentliggöras under året då formerna för driftsbolagen fortfarande är under utformning.
Coop Sverige mer än halverade förlusten till –202 Mkr (– 491),
räknat på resultat före strukturposter, men har ännu inte nått
sina finansiella mål. KF kommer med oförminskad kraft att sätta
stort fokus på det vändningsprogram som påbörjats i företaget.
KF Fastigheter sålde 50 procent av Kvarnholmen i Nacka till
JM AB och har tillsammans bildat ett gemensamt bolag för
utvecklingen av området till ett bostadsområde. En reavinst
om 273 Mkr har därmed påverkat 2006 års resultat. Nacka
kommun har godkänt planprogrammet och arbetet med detaljplanen kan därmed påbörjas.
Vändningsarbetet i Pan Vision, som påbörjades under 2006,
har gått enligt plan och bolaget förväntas nå lönsamhet under
2007. Förlusten minskade avsevärt under 2006 och rörelseresultatet uppgick till –38 Mkr mot –279 Mkr för 2005.
Akademibokhandeln fortsatte att expandera, bland annat
genom förvärv av Exlibris med 5 butiker i Stockholmsområdet.
Bolaget har därmed stärkt sin position som marknadsledare.
Arbetet för att dra nytta av den ökade inköpsvolymen har
inletts genom införandet av ett helintegrerat affärssystem för
samtliga butiker.
Bokus ökade marknadsandelarna med hela 8 procentenheter
till 31 procent och var mot slutet av året i stort sett jämnstora
med huvudkonkurrenten på den svenska marknaden.

Medlemskapet i konsumentkooperationen

Koncernens resultat och försäljning

Antalet medlemmar i konsumentkooperationen ökade under 2006
med knappt 38 000 medlemmar. Totalt sett hade den svenska
konsumentkooperationen vid årsskiftet 3 037 767 medlemmar
över hela landet.
Medlemmarna har under året gjort 140 miljoner premieregistrerade inköp och för dessa erhållit premiepoäng som bl a gett
6,6 miljoner premiecheckar. Totalt löste medlemmarna under
året in checkar till ett värde av 395 miljoner kronor. Kortet kan
användas i Coop Sveriges butiker, i de flesta detaljhandelsdrivande
föreningarnas butiker samt i Akademibokhandeln, Bokus, OKQ8,
Expert Stormarknad och KappAhl - totalt ca 1000 butiker och
800 bensinstationer.

KFs resultat efter finansiella poster uppgick till 701 Mkr (715).
Rörelseresultatet blev 469 Mkr (640). Resultatet påverkades av
ett förbättrat underliggande resultat i Coop Norden, vars resultat
före strukturposter ökade från 68 Mkr till 296 Mkr. Däremot
minskade det resultat som till 42 procent konsolideras av KF, dvs
resultatet efter finansiella poster, till 148 Mkr (1 276) då fjolåret
innehöll en betydande reavinst från försäljningen av Coop Nordens fastighetsbestånd i Sverige.
Resultatförbättringen i Pan Vision från –279 till –38 Mkr och
försäljningen av Kvarnholmen med en reavinst om 273 Mkr är
övriga poster som har störst resultatpåverkan.
Försäljningen uppgick under året till 24 428 Mkr, jämfört
med 25 176 Mkr föregående år. Av koncernens försäljning år 2006
utgjorde 3 631 Mkr försäljning från KFs dotterbolag (3 431) och
resterande i huvudsak samhandel med konsumentföreningarna
och deras medlemmar.

Viktiga händelser under året
– KFs starka resultat efter finansiella poster om 701 Mkr var i
linje med 2005 års resultat om 715 Mkr. Fjolårets nettoskuld
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KF ekonomisk förening
I moderföretaget KF ekonomisk förening ingår funktionerna:
Vd; Förbundskansli; Detaljhandelsutveckling; Konsument;
Kommunikation; Ekonomi, Finans & IT; Personal & HR samt
Sparkassa.

Kvarnholmen såldes till JM, som kommer att utveckla området
tillsammans med KF Fastigheter. Under året slutfördes utvecklingsprojekt i Västerås, Märsta och Vinsta i Stockholm.

MedMera AB

KF Sparkassa förvaltar inlåning från medlemmarna med konkurrenskraftig ränta på kapitalkonton och 5-årslån. Inlåningen
kvarstår på samma nivå som föregående år med knappt 4,0
miljarder kronor. Merparten av inlåningen sker via Sparkassans
kapitalkonto som utan räntebindning ger en av marknadens
bästa räntor (vid årsskiftet 2,85 procent) samt en mindre del,
407 Mkr, via inlåning bunden på 5 år (ränta vid årsskiftet på
3,25 procent).

MedMera ger ut och hanterar konsumentkooperationens 3,5
miljoner Coop MedMera-kort och ansvarar för Coop MedMeras
premieprogram, som syftar till att ge medlemmarna förmåner i
form av rabatter, checkar och erbjudanden.
Den 2 januari 2006 beviljade Finansinspektionen bolagets
ansökan om att driva kreditmarknadsbolag. Syftet med att
vara kreditmarknadsbolag är att kunna erbjuda fler alternativ i
användningen av Coop MedMera-kortet som betalningsmedel
och att kunna utveckla ytterligare finansiella tjänster kopplade
till detaljhandeln.
MedMera har styrelsens uppdrag att utveckla MedMeras produktportfölj och vidareutveckla befintliga produkter. Verksamhetsåret har präglats av den höga utvecklingstakten och under
året har flera nya produkter levererats, t.ex. MedMera Räntefritt,
MedMera Låneköp, elektroniska presentkort och designade
MedMera-kort.
MedMera omsatte under året 222 Mkr (214). Det ekonomiska målet för bolaget är kostnadstäckning och en vinstmarginal
som möjliggör fortlöpande affärsutveckling.

KF Invest AB

Akademibokhandelsgruppen AB

KF Invest har i uppdrag att förvalta KFs likviditet. Bolaget
förvaltar räntebärande värdepapper, omsättningsaktier samt
investeringar i fonder och onoterade aktier. KF Invests uppdrag
är att förvalta och avyttra tillgångar, varför reavinster ingår som
en naturlig del i resultatet.
KF Invest förvaltade vid årsskiftet en portfölj med ett marknadsvärde på 5,6 miljarder kronor. 75,1 procent av kapitalet var
placerade i räntebärande tillgångar med kort räntebindningstid
för att trygga insättningarna från medlemmarna. Ytterligare
11,2 procent var investerat i noterade aktier, 11,4 procent i
alternativa investeringar med absoluta avkastningsmål och 2,3
procent i onoterade aktier och riskkapitalfonder.

Akademibokhandeln svarar för drygt 30 procent av den svenska
bokmarknaden med 58 butiker i hela landet, huvudsakligen
i större orter med lärosäten för högre utbildning, men även
i mindre orter där utvecklingspotentialen bedöms vara god.
Under 2006 förvärvades 5 butiker i Stockholmsområdet, medan
3 mindre kursbokhandlar, i Södertälje, Falun och Kalmar, stängdes. Försäljningen minskade till 1 082 Mkr (1 101) trots fler
enheter, främst på grund av överföringen av storkundsverksamheten till Bokus samt den stora exponeringen mot studentlitteratur, ett område som varit särskilt känsligt för konkurrensen
från Internet. Akademibokhandelns rörelseresultat försämrades
till 26 Mkr (51) Under 2006 etablerades ett nytt orderkontor
och centrallager. Företaget kommer under 2007 att införa ett
nytt affärssystem vilket integrerar butikerna och möjliggör
ökad samordning av order- och leveransflöden samt gemensam
sortimentsplanering.

KF Finans
KF Finans fungerar som internbank och arbetar med såväl föreningar som dotterbolag. KF Finans ansvarar för den övergripande
likviditetsplaneringen och att koncernens finansiella tillgångar
förvaltas på ett professionellt sätt. KF Finans agerar rådgivare
åt dotterbolag och föreningar i finansiella frågor. KF Finans har
ansvar för hanteringen av konton och transaktioner, bankrelationer, valutahantering och finansiell riskkontroll.

KF Sparkassa

KF Fastigheter AB
KF Fastigheters uppgift är att förädla, förvalta och sälja fastigheter med inriktning på den konsumentkooperativa detaljhandeln. KF Fastigheter fokuserar på marknadsplatser belägna
utanför stadskärnan i regionala centralorter. Fastighetsportföljen
består av 60 fastigheter med ett bedömt marknadsvärde om 5,7
miljarder kronor (4,9), inklusive företagets andel av delägda
fastigheter. Under året har totalt 572 Mkr investerats samtidig
som företaget avyttrat fastigheter för 706 Mkr.
KF Fastigheters rörelseresultat ökade under året till 600 Mkr
(318) till följd av högre driftsresultat om 205 Mkr (196) och
ökade reavinster om 395 Mkr (118). Direktavkastningen var 6,7
procent (6,7).
I KF Fastigheters tre större utvecklingsprojekt; Kvarnholmen
och Bromma Center i Stockholm samt Backaplan i Göteborg,
togs avgörande steg under 2006. Därmed lades grunden för ett
intensivt utvecklingsarbete under kommande år. Hälften av

Bokus AB
Internetbokhandeln Bokus omsättning ökade med nära 70
procent till 330 Mkr (195), men med ett fortsatt negativt
rörelseresultat om –27 Mkr (–18). Den kraftiga tillväxten, som
var betydligt högre än marknadens, gör att Bokus på helåret
ökat till 31 procents marknadsandel (23). Vid slutet av året var
marknadsandelen jämförbar med huvudkonkurrentens, vilket
ger goda möjligheter till framtida lönsamhet.
Under året återtogs all logistik i egen regi för att minska
kostnaderna. Även ett nytt fraktavtal kommer att ge betydande
kostnadsbesparingar. Ytterligare drygt tiotalet projekt pågår för
att förbättra kostnadspositionen under 2007.
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Norstedts Förlagsgrupp AB
Norstedts Förlagsgrupp är med 20 procents marknadsandel näst
störst på marknaden för allmänlitteratur i Sverige. Gruppen är
organiserad i tre verksamhetsområden: vuxenböcker, ordböcker
och barnböcker. Under dessa är några av Sveriges mest kända förlag organiserade, t.ex. Norstedts, Rabén & Sjögren, Prisma,
Tiden och Norstedts Akademiska Förlag. Under året har även
Eriksson & Lindgren Bokförlag samt Talande Böcker förvärvats
och integrerats i Norstedts Förlagsgrupp. Under 2007 kommer
fokus fortsatt att vara på en konsolidering av den nya organisationen och integrering av förvärven.
Norstedts försäljning ökade under året från 474 Mkr till
489 Mkr, beroende på förvärven samt på Nobelpriset till Orhan
Pamuk, som ges ut av Norstedts och genererade en extraförsäljning om 15 Mkr. Rörelseresultatet om 33 Mkr var i linje med
fjolårets.

PAN Vision Group
Pan Vision är en av de ledande nordiska distributörerna på marknaden för hemunderhållning, framförallt DVD och dataspel.
Bolaget har även egen utgivning av film (DVD). Av bolagets
verksamhet sker över 70 procent utanför Sverige, med Finland
som den överlägset största marknaden.
Under året har fokus varit på ett omfattande vändningsarbete
inom dataspelsverksamheten. Pan Vision uppvisade en betydande resultatförbättring under 2006. Rörelseresultatet blev –38
Mkr mot –279 Mkr 2005. Omsättningen steg med 6 procent
från 943 Mkr till 995 Mkr.
För 2007 är fokus att uppnå lönsamhet genom att fortsätta
bygga på den lönsamma filmverksamheten och att skapa förutsättningar för lönsam distribution av dataspel genom att skapa
mervärden för kunder och leverantörer.

Coop Norden AB
Coop Norden, som KF äger till 42 procent, nådde ett resultat före strukturposter på 296 Mkr (68). Nettoomsättningen
uppgick till 85,5 Mdr kronor (81,9). Coop Sverige hade en svag
marknadsutveckling under året. Marknadsandelen av allivshandel i Sverige sjönk med 0,9 procentenheter till 21,7 procent (inklusive detaljhandelsdrivande föreningar). Resultatet före strukturposter för Coop Sverige blev –202 Mkr (–491), vilket innebär
en betydande, men inte tillfredsställande, förbättring. I januari
2007 beslutade Coop Nordens styrelse att inleda en omvandling
av Coop Norden till en renodlad inköpsverksamhet, som blir
mer fokuserad och inom utvalda områden större och starkare
än idag. Som en följd av omvandlingen ser ägarna i form av KF,
FDB och Coop NKL stora fördelar med att dagligvarukedjorna
i Sverige och Danmark ägs nationellt liksom i Norge. Ägarförhandlingar pågår kring formerna för ett nationellt ägande.

Övriga verksamheter
Vår Gård Saltsjöbaden AB erbjuder konferenslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Utmärkande för Vår Gårds
konferensanläggning är det lättillgängliga läget, konstsamlingen
och den skärgårdsnära miljön. Investeringar under året har höjt
standarden på anläggningen och hotelldelen betydligt.
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Uppdraget för KF Föreningsrevision AB är att granska
konsumentföreningarnas årsredovisningar och bokföring samt
styrelsens och vd:s förvaltning. Uppdraget omfattar även granskning av föreningarnas skötsel och rapportering till föreningens
ledningsorgan.
KF Shared Services AB tillhandahåller administrativ service
åt KF-koncernens bolag. Tranbodarna AB ingår som ett dotterbolag i verksamheten och erbjuder framförallt tjänster inom
redovisning samt personal- och medlemsadministration till
Coop Norden, Konsumföretagare, detaljhandelsdrivande och
medlemsfrämjande föreningar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
KF har, genom fastighetsbeståndet i KF Fastigheter om 5,7 Mdr,
en betydande exponering mot den svenska fastighetsmarknaden.
De finansiella riskerna kommenteras vidare i not 24. KFs största
risk bedöms dock vara innehaven i Coop Norden och indirekt
i Coop Sverige, där det finns en icke obetydlig risk för fortsatta
förluster, särskilt under 2007.

Miljö
KFs verksamhet, som i huvudsak består av utgivning och
försäljning av böcker, fastighetsförvaltning och investeringsverksamhet, har begränsad miljöpåverkan. Ansvaret för miljöpolicy
och uppföljning ligger hos dotterbolagen på grund av dessas
olikartade verksamheter. KF bedriver dock centralt ett aktivt
miljöarbete inom t.ex. Vi-skogen och andra biståndsorgan.

Personal
KF har under året infört en central HR-funktion och central
personalpolicy. Bolaget sysselsätter 1 347 personer (1 271) varav
42 (38) i moderföretaget, räknat på medeltalet anställda. Över
90 procent av dessa är anställda i Sverige. Sjukfrånvaron i moderföretaget var 1,6 procent (4,0), varav 0,2 procent (2,7) var 60
dagar eller mer.

Förslag till disposition av fria medel
Fritt eget kapital i koncernen uppgick vid årsskiftet till 2 465
Mkr. Enligt moderföreningens balansräkning står 1 796 791
718,23 kr till föreningsstämmans förfogande:
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa medel
disponeras på följande sätt:
Ränta på insatskapital
Ränta på förlagsinsatser
Balanseras i ny räkning

88 959 265,55
69 066 187,20
1 638 766 265,48
1 796 791 718,23

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning för KF koncernen
Not

2006

2005

1

24 428

25 176

– 22 959

– 23 811

1 469

1 365

Försäljningskostnader

– 937

– 909

Administrationskostnader

– 529

– 575

(Mkr)

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
BRUTTORESULTAT

Övriga rörelseintäkter

3

Övriga rörelsekostnader

414

319

– 16

– 115

Andelar i intresseföretags resultat

4

9

22

Andelar i joint ventures resultat

5

59

533

2, 6, 26, 28

469

640

7

232

75

701

715

– 129

– 158

1

–3

573

554

RÖRELSERESULTAT

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Skatt

8

Avgår minoritetens andel
ÅRETS RESULTAT

9
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Balansräkning för KF koncernen
2006-12-31

2005-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

40

56

Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

57

34

(Mkr)

Not

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

10

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

1

1

102

68

11

3

211

162

3 215

3 183

260

220

284

143

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

11

3 759

3 546

Andelar i intresseföretag

29

109

20

9

9

2 249

2 346

7

47

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande
Andelar i joint ventures

29

Fordringar hos joint ventures, räntebärande
Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Andra långfristiga fordringar, räntebärande

29

23
105

8

13

56

19

219

145

49

28

12

2 809

2 779

6 779

6 487

Andra långfristiga fordringar, ej räntebärande
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

16
138

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Råvaror och förnödenheter

5

8

16

13

457

404

5

4

VARULAGER

483

429

Kundfordringar

702

726

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande

2

2

Fordringar hos intresseföretag, ej räntebärande

0

1

Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande

96

129

Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande

223

222

Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande

501

277

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

284

266

13, 14

1 808

1 623

15

5 388

5 100

372

417

8 051

7 569

14 830

14 056

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
KASSA OCH BANK
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

Balansräkning för KF koncernen
2006-12-31

2005-12-31

Insatskapital

1 779

1 725

Förlagsinsatser

1 051

1 051

(Mkr)

Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Bundna reserver

1 045

1 037

BUNDET EGET KAPITAL

3 875

3 813

Fria reserver

1 892

1 554

Årets resultat

573

554

2 465

2 108

6 340

5 921

0

0

FRITT EGET KAPITAL

TOTALT EGET KAPITAL

16

MINORITETSINTRESSE
GARANTIKAPITAL

18

20

20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, räntebärande

19

1

1

64

30

20

65

31

195

208

22

195

208

0

5

Övriga avsättningar, ej räntebärande
AVSÄTTNINGAR

Långfristiga skulder, räntebärande
LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder

36

32

Leverantörsskulder

582

545

8

4

462

307

4

0

5 850

5 894

523

443

Skulder till joint ventures, räntebärande
Skulder till joint ventures, ej räntebärande
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder, räntebärande
Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

745

646

14, 23

8 210

7 876

24

14 830

14 056

Ställda säkerheter

21

247

256

Ansvarsförbindelser

25

119

162

KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL/ KASSAFLÖDESANALYS

Förändringar i eget kapital för KF koncernen
(Mkr)

UTGÅENDE BALANS 2004-12-31
Effekt byte av redovisningsprincip
JUSTERAD INGÅENDE BALANS ÅR 2005
Kursdifferens 1)
Summa förändring som inte redovisas i resultaträkning
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser
Fondering insatskapital
Övrig disposition av föregående års resultat
Minskning av förlagsinsatser
Uppskjuten skatt på utdelning
Årets resultat
Förskjutning mellan fria och bundna reserver
UTGÅENDE BALANS 2005-12-31
Effekt tillämpning av IFRS i Coop Norden
Kursdifferens
Summa förändring som inte redovisas i resultaträkning
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser
Fondering insatskapital
Minskning av insatskapital
Uppskjuten skatt på ränta
Årets resultat
Förskjutning mellan fria och bundna reserver
UTGÅENDE BALANS 2006-12-31
1)

Insatskapital

Förlagsinsatser

Bundna
reserver

Fritt
eget kapital

Summa

1 669

1 072

778

1 669

1 072

0

0

778
3
3

1 844
25
1 869
70
70
– 104
– 56
– 186
0
31
554
– 70
2 108
–6
– 79
– 85
– 99
– 57
0
35
573
– 10
2 465

5 363
25
5 388
73
73
– 104
0
0
– 21
31
554
0
5 921
–6
– 81
– 87
– 99
0
–3
35
573
0
6 340

56
186
– 21

1 725

1 051

70
1 037

0

0

–2
–2

1 051

10
1 045

57
–3

1 779

Ingående ackumulerad kursdifferens per 1 januari 2005, som redovisats direkt mot eget kapital, uppgick till 13 Mkr.

Kassaflödesanalys för KF koncernen
(Mkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Not

2006

2005

27
27

701
– 243
458
–1
457

715
– 549
166
–3
163

– 38
– 181
361
599

23
– 174
302
314

– 36
347
– 70
– 612
260
– 315
109
– 317

– 35
3
– 76
– 461
141

Betald skatt
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning(–)/Minskning(+) av varulager
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterföretag
Försäljning av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

27
27

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

258
– 170

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning av insatskapital
Minskning av förlagsinsatser
Förändring inlåning Sparkassan/MedMera
Övrig förändring av lån
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser

–3
14

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
ÅRETS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
KURSDIFFERENS I LIKVIDA MEDEL
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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27

–6
– 46
– 98
– 153
129
4 516
–3
4 642

– 21
100
– 205
– 104
– 230
– 87
4 601
2
4 516

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning för KF ekonomisk förening
(Mkr)

Nettoomsättning

Not

2006

2005

1

20 872

21 819

– 20 840

– 21 783

32

36

Kostnad för sålda varor
BRUTTORESULTAT

Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter

– 142

– 155

3

4

46

– 43

– 84

2, 26, 28

– 149

– 157

7

116

– 121

– 33

– 278

0

2

Övriga rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Bokslutsdispositioner
Skatt
ÅRETS RESULTAT

17
8

31

19

–2

– 257
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Balansräkning för KF ekonomisk förening
2006-12-31

2005-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

1

3

Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

1

1

2

4

190

187

29

27

3

2

(Mkr)

Not

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

10

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

11

222

216

Andelar i koncernföretag

29

2 798

2 798

Andelar i intresseföretag

29

3

3

9

9

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande
Andelar i joint ventures

29

2 279

2 279

Andra långfristiga värdepappersinnehav

29

17

17

8

100

158

41

42

5 247

5 306

5 471

5 526

Förskott till leverantörer

4

4

VARULAGER

4

4

Uppskjutna skattefordringar
Andra långfristiga fordringar, räntebärande
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

12

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag, räntebärande
Fordringar hos koncernföretag, ej räntebärande

288

254

6 121

6 273

15

27

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande

2

2

Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande

1

2

Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande

7

79

Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande

8

12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

13

KASSA OCH BANK
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
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24

12

22

6 454

6 671

222

282

6 680

6 957

12 151

12 483

BALANSRÄKNING

Balansräkning för KF ekonomisk förening
2006-12-31

2005-12-31

Insatskapital

1 779

1 725

Förlagsinsatser

1 051

1 051

(Mkr)

Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Reservfond

947

947

BUNDET EGET KAPITAL

3 777

3 723

Balanserad vinst

1 799

1 859

–2

– 257

1 797

1 602

Årets resultat
FRITT EGET KAPITAL

TOTALT EGET KAPITAL

16

5 574

5 325

OBESKATTADE RESERVER

17

8

8

GARANTIKAPITAL

18

20

20

12

12

12

12

185

196

185

196

Övriga avsättningar, ej räntebärande
AVSÄTTNINGAR

20

Långfristiga skulder, räntebärande
LÅNGFRISTIGA SKULDER

22

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag, räntebärande
Skulder till koncernföretag, ej räntebärande
Skulder till joint ventures, räntebärande
Skulder till joint ventures, ej räntebärande
Övriga kortfristiga skulder, räntebärande
Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2

1

130

145

1 239

1 787

38

37

8

4

207

172

4 497

4 567

184

180

47

29

KORTFRISTIGA SKULDER

23

6 352

6 922

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

24

12 151

12 483

Ställda säkerheter

21

0

105

Ansvarsförbindelser

25

53

96

POSTER INOM LINJEN
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL/ KASSAFLÖDESANALYS

Förändringar i eget kapital för KF ekonomisk förening
(Mkr)

UTGÅENDE BALANS 2004-12-31

Insatskapital

Förlagsinsatser

Reservfond

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Summa

1 669

1 072

761

694

1 243

5 439

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser
Fondering insatskapital

– 104
56

– 104

– 56

Övrig disposition av föregående års resultat

186

Minskning av förlagsinsatser

1 057

0
– 1 243

0

– 21

– 21

Koncernbidrag

328

328

Skatteeffekt på koncernbidrag

– 91

– 91

Uppskjuten skatt på utdelning

31

Årets resultat
UTGÅENDE BALANS 2005-12-31

1 725

1 051

947

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser
Fondering insatskapital

– 257

5 325
– 99

– 57
– 257

0
257

0

–3

–3

Koncernbidrag
Skatteeffekt på koncernbidrag
Uppskjuten skatt på ränta

442

442

– 124

– 124

35

Årets resultat
UTGÅENDE BALANS 2006-12-31

– 257

– 99
57

Övrig disposition av föregående års resultat
Minskning av insatskapital

1 859

31
– 257

1 779

1 051

947

1 799

35
–2

–2

–2

5 574

Kassaflödesanalys för KF ekonomisk förening
Not

2006

2005

Resultat efter finansiella poster

27

– 33

– 278

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

27

74

122

41

– 156

41

– 156

436

255

(Mkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Betald skatt
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

44

26

521

125

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade aktieägartillskott

– 250

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–1

0

– 14

– 10

– 167

– 711

– 182

– 836

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

87

Investeringar i finansiella tillgångar
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

48

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning av insatskapital

–3

Minskning av förlagsinsatser
Förändring inlåning Sparkassan/MedMera

– 21
14

–6

100

– 620

– 178

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser

– 98

– 104

Erhållna koncernbidrag

328

307

Övrig förändring av lån

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
ÅRETS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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27

– 399

103

– 60

– 608

282

890

222

282

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen för KF ekonomisk förening och KF-koncernen
är upprättade enligt Årsredovisningslagen med tillämpning av
Redovisningsrådets rekommendationer RR1–RR29 inklusive
tillhörande Akutgruppsuttalanden.
Från och med den 1 januari 2005 redovisar Coop Norden AB
(joint venture) i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS). Eftersom nödvändig information inte kunnat
erhållas har ingen justering, i likhet med föregående år, gjorts
för att eliminera effekten av införandet av IFRS på andelen från
Coop Norden AB.

Omräkning av utländska dotter- och intresseföretag

Koncernredovisning

Klassificeringar

Koncernens bokslut omfattar moderföretaget och samtliga dotterföretag som ägs till mer än 50 procent i röstvärde eller där
bestämmande inflytande på annat sätt föreligger.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden,
vilket innebär att det egna kapitalet – inklusive beräknad andel
eget kapital i obeskattade reserver – som vid förvärvstillfället fanns i dotterföretaget, elimineras i sin helhet. Det egna
kapitalet i förvärvade företag bestäms utifrån en marknadsvärdering av tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. I de
fall marknadsvärderingen av tillgångar och skulder ger andra
värden än det förvärvade företagets bokförda värden, utgör
dessa marknadsvärden koncernens anskaffningsvärde. I de fall
anskaffningsvärdet för andelarna i dotterföretaget överstiger
det vid förvärvstillfället beräknade värdet av nettotillgångarna
redovisas mellanskillnaden som koncernmässig goodwill i
balansräkningen. Understiger anskaffningsvärdet värdet av nettotillgångarna redovisas mellanskillnaden som koncernmässig
negativ goodwill.
Endast det resultat som uppkommit efter förvärvstidpunkten
ingår i koncernens egna kapital.
I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade
företag med värden avseende tiden efter förvärvet. För under året
avyttrade företag medtas dess resultat under innehavstiden.
Koncerninterna transaktioner avseende intäkter, kostnader,
fordringar och skulder samt orealiserade resultat elimineras.

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

Intresseföretag och joint venture
Företag där KF har betydande inflytande klassificeras som intresseföretag. Vid förekomst av avtalsreglerat samarbete som innebär
att samägarna har ett gemensamt bestämmande inflytande
sker klassificering som joint venture. I koncernredovisningen
redovisas intresseföretag och joint ventures enligt kapitalandelsmetoden. I koncernens resultaträkning utgörs resultatandelar i
intresseföretag och joint ventures av koncernens andel av redovisade resultat före skatt justerat för minoritetsintresse, i förekommande fall påverkad med avskrivning på över- och undervärde.
Andelar i företagens skatt redovisas i koncernens skattekostnad.

Utländska dotter- och intresseföretags balans- och resultaträkningar räknas om enligt dagskursmetoden. Enligt denna metod
skall samtliga poster i balansräkningen räknas om till balansdagskurs, medan samtliga poster i resultaträkningen räknas om
till genomsnittskurs för perioden. Härvid uppkomna kursdifferenser redovisas inte över resultaträkningen utan har direkt påverkat koncernens bundna respektive fria reserver. Vid avyttring
av dotterföretag förs de kursdifferenser som tidigare redovisats
direkt mot eget kapital över resultaträkningen.

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta
I bokslutet värderas fordringar och skulder i utländsk valuta
till balansdagens kurs eller kurs enligt terminssäkring. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder
redovisas netto i rörelseresultatet, medan motsvarande kursvinster/-förluster redovisas bland finansiella poster. Motsvarande
netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga
finansiella poster.

Derivat
Koncernens valutaflöden är främst en effekt av varuinköp i
utländska valutor. För att valutasäkra dessa flöden används
terminskontrakt, valutaswappar och optioner. För att förändra
räntestrukturen i den underliggande finansiella nettoskulden
används räntederivat, FRA-kontrakt och futures.
Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som
används för valutasäkring av kommersiella flöden respektive
säkring av ränterisk omvärderas inte på balansdagen utan redovisas till sitt anskaffningsvärde. Ränteintäkter och räntekostnader som resulterar från dessa derivat redovisas löpande under
räntenettot.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar enligt plan
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras
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REDOVISNINGSPRINCIPER

på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska
livslängd. Om det finns indikationer på värdenedgång görs
en bedömning av återvinningsvärdet. Om återvinningsvärdet
understiger det bokförda värdet görs nedskrivning till detta
belopp.
För materiella och immateriella anläggningstillgångar tillämpas
följande avskrivningsprocent:
Byggnader och markanläggningar
Fastighetsinventarier
Maskiner och inventarier
Patent och övriga immateriella rättigheter
Goodwill

1–5 %
10 %
10–33 %
5–33 %
10–20 %

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

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar som är anläggningstillgångar värderas
individuellt. Om det finns indikationer på värdenedgång görs
en bedömning av återvinningsvärdet. Om återvinningsvärdet
understiger det bokförda värdet görs nedskrivning till detta
belopp.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde och enligt den s.k. ”FIFU-(först in först ut-)
metoden”. Inkuransrisker har därvid beaktats.

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

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga räntebärande placeringar och omsättningsaktier inklusive fondandelar värderas kollektivt enligt den s.k. portföljmetoden till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde.

Pensioner
Pensionsskulder beräknas i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda. I enlighet
härmed upprättas aktuariella beräkningar för förmånsbestämda
planer enligt den s.k. Projected unit credit method, vilket innebär att pensionskostnaden fördelas under den anställdes yrkesverksamma liv. Nuvärdet av förpliktelser avseende oantastbara
förmåner för nuvarande och tidigare anställda beräknas årligen
baserat på aktuariella antaganden som fastställs i anslutning
till bokslutstidpunkten. I koncernens balansräkning redovisas,
för fonderade planer, pensionsåtagandet netto efter avdrag för
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planens förvaltningstillgångar värderade till marknadsvärde.
Fonderade planer med nettotillgångar, dvs med tillgångar
överstigande åtagandena, redovisas som finansiell anläggningstillgång, i annat fall som avsättning. Aktuariella vinster och
förluster fördelas över de anställdas genomsnittliga återstående
beräknade anställningstid i den mån de för respektive plan ligger utanför den 10-procentiga s.k. korridoren.

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

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

Leasing
Leasingavtal vari de ekonomiska riskerna och förmånerna som är
förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren definieras som finansiellt leasingavtal. Inga väsentliga
finansiella leasingavtal finns i KF-koncernen. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Räntebärande respektive icke räntebärande
Tillgångar och skulder uppdelas i räntebärande respektive icke
räntebärande. Ränta likställes ej med utdelning och av denna
anledning redovisas ”anläggningsaktier” som icke räntebärande. Omsättningsaktier redovisas som räntebärande eftersom
avsikten med innehavet är kortsiktigt och placeringen är gjord
för att få en förräntning som kan likställas med ränta. Skuld och
fordran för lämnat koncernbidrag och utdelning redovisas som
räntebärande.

Kontokurantfordringar respektive skulder
KF-koncernen och konsumentföreningarna har ett gemensamt
avräkningssystem – kontokurantsystemet. Systemet används
för avräkning av varuleveranser och övrig fakturering.

Kassaflödesanalys
Vid redovisning av kassaflöde från den löpande verksamheten
har den indirekta metoden tillämpats. Likvida medel beräknas
som summan av kassa och bank samt kortfristiga placeringar.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kortfristiga placeringar klassificeras som likvida medel med utgångspunkten att de har en obetydlig risk för värdefluktuationer
och att de lätt kan omvandlas till kassamedel.

Jämförbarhet mot föregående år

Operativt resultat

Fastställande av resultat- och balansräkning

Operativt resultat definieras som legalt rörelseresultat justerat
med jämförelsestörande poster som exempelvis reavinster av
engångskaraktär och nedskrivningar.

Resultat- och balansräkningen kommer att fastställas på KFs
ordinarie föreningsstämma.

För att erhålla jämförbarhet mellan åren har vissa beloppsmässiga omdisponeringar gjorts avseende år 2005.

Förändringar i koncernstrukturen under 2006
 Akademibokhandelsgruppen AB har förvärvat samtliga

aktier i Exlibris Intressenter AB. Med detta förvärv kompletterar Akademibokhandeln sitt butiksnät med fyra bokhandelsbutiker i Stockholmsområdet.

 Norstedts Förlagsgrupp AB har förvärvat resterande aktier

i Eriksson & Lindgren Bokförlag AB samt samtliga aktier i
Talande Böcker i Stockholm AB. Sistnämnda bolag bedriver
produktion och försäljning av bland annat ljudböcker i olika
format.

Kooperativa Förbundet (KF) Verksamheten 2006 49

NOTER

Not 1. Nettoomsättning

Not 4. Andelar i intresseföretags resultat
Koncernen

KF ekonomisk förening

Resultat före skatt

2006

2005

20 797

21 745

541

526

(Mkr)

KF Fastigheter 1)
Akademibokhandelsgruppen

2006

(Mkr)

2005

Barnens Bokklubb AB

3

3

Månadens Bok HB

5

12

1 082

1 101

Coop Elektro

–

6

Norstedts Förlagsgrupp

489

474

Övriga intresseföretag

1

1

Pan Vision

995

943

Bokus

330

195

Summa andelar i
intresseföretags resultat

9

22

Övriga dotterföretag

365

312

– 171

– 120

24 428

25 176

Elimineringar
Summa nettoomsättning
KF-koncernen
1)

Avser främst hyror. I beloppet ingår 75 Mkr (74) som redovisas som försäljning i KF ekonomisk förenings resultaträkning och som avser hyror från de så kallade avtalsfastigheterna
inom KF ekonomisk förening.

Försäljning till utländska köpare ingår med 702 Mkr.

2006

2006

2005

– 87

– 93

–6

–5

Försäljningskostnader

– 43

– 52

0

0

– 19

Övriga rörelsekostnader
Summa

– 47

–4

–4

–3

–9

0

0

– 152

– 201

– 10

–9

2

59

533

2006

2005

205

200

1)

395

118

Akademibokhandelsgruppen

26

51

Norstedts Förlagsgrupp

33

33

Pan Vision

– 38

– 279

Bokus

– 27

– 18

MedMera

– 19

– 12

57

531

KF Fastigheter, drift 1)
KF Fastigheter, rearesultat

Andelar i Coop Nordens resultat

Leasing

Reavinst vid avyttring av
koncernföretag

Hyreskostnaden för tillgångar som finansierats medelst leasing uppgår
under 2006 och de följande fyra åren till:
(Mkr)

531

2

Övriga joint ventures

(Mkr)

Kostnad för sålda varor
Administrationskostnader

2005

57

Resultatet i koncernen fördelar sig enligt följande :

Moderföretaget

2005

2006

Coop Norden AB

Not 6. Rörelseresultat

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

(Mkr)

Resultat före skatt
(Mkr)

Summa andelar i
joint ventures resultat

Not 2. Avskrivningar och nedskrivningar

Koncernen

Not 5. Andelar i joint ventures resultat

Övrigt inklusive elimineringar

2006

2007

2008

2009

2010

12

10

8

5

5

KF-koncernen

Koncernens kostnad för hyrda lokaler uppgår för 2006 till 118 Mkr (107).
I KF ekonomisk förening är motsvarande kostnad 9 Mkr (8). Merparten
av hyreskontrakten inom detaljhandeln är omsättningsbaserade med
varierande löptider och uppsägningstider. Hyreskontrakten omförhandlas
löpande. Eftersom lokalhyror därmed inte kan prognosticeras med tillräcklig noggrannhet ingår dessa inte i leasingkostnaderna.

Not 3. Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Moderföretaget

2006

2005

Reavinst vid avyttring av
koncernföretag

0

184

Reavinst vid avyttring av
fastigheter

395
19
414

(Mkr)

Övrigt
S:a övriga rörelseintäkter

2006

2005

119

0

38

16

4

8

319

4

46
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Summa rörelseresultat
1)

0

184

– 163

– 168

469

640

I beloppet ingår rörelseresultatet från avtalsfastigheterna inom KF ekonomisk förening.

NOTER

Not 7. Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen
(Mkr)

2006

Not 8. Skatt

Moderföretaget

2005

2006

2005

RESULTAT FRÅN ANDELAR I
KONCERNFÖRETAG:

0

186

Nedskrivningar

0

– 350

Summa

0

– 164

Realisationsresultat

0

7

Nedskrivningar

0

–1

Summa

0

6

Skatt på andelar i intresseföretag/joint ventures

63

0

Summa

63

0

Moderföretaget

2006

2005

1

–5

– 81

– 86

– 49

– 67

– 129

– 158

2006

2005

31

19

31

19

SAMBAND MELLAN PERIODENS SKATT OCH REDOVISAT RESULTAT
FÖRE SKATT

Koncernen

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

701

715

– 34

– 278

– 196

– 200

10

78

Av-/nedskrivning på koncernmässig goodwill

–4

– 10

Nedskrivning av aktier och
fastigheter

–1

–8

0

– 98

Avsättning/reservering, ej
avdragsgill

–7

– 40

Övriga ej avdragsgilla
kostnader

–6

– 18

–3

– 10

6

5

2

3

Redovisat resultat före skatt

Utdelningar

Skatt enligt aktuell skattesats,
28% 1)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader:

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:

Utdelningar

5

2

5

2

Räntor

3

2

2

2

Realisationsresultat

37

0

0

0

Nedskrivningar

–4

– 16

0

0

Summa

41

– 12

7

4

Utdelningar

131

53

0

0

Räntor

130

106

217

249

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER:

111

48

0

Övriga ej skattepliktiga
intäkter

0

– 25

0

– 25

182

217

224

– 53

– 90

Koncernföretag

Upplösning av avsättning/
reservering, ej avdragsgill

0

372

Övriga företag

– 181

– 95

– 118

– 101

Summa

– 181

– 95

– 171

– 191

232

75

116

– 121

varav resultat från koncernföretag ingår med följande:
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

213

235

Summa

213

235

–3

Skatteeffekt av ej skattepliktiga
intäkter:

Utdelning på aktier och
andelar

RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER:

Summa finansiella intäkter
och kostnader

Uppskjuten skatt

(Mkr)

RESULTAT FRÅN ANDELAR I
JOINT VENTURES:

Summa

Aktuell skatt

Summa

RESULTAT FRÅN ANDELAR I
INTRESSEFÖRETAG:

Nedskrivning av finansiella
oms.tillgångar

Koncernen
(Mkr)

Realisationsresultat

Rearesultat vid försäljning av
finansiella oms.tillgångar

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

18
9

19

1

1

Skatteeffekt försäljning av
aktier

87

53

Skatteeffekt försäljning av
fastighet och bostadsrätt

– 10

–4

15

3

Underskott för vilka underskottsavdrag omvärderats/ej
redovisats

28

– 35

12

Justering av uppskjuten skatt
för tidigare perioder

–9

–6

–9

–6

Justering för skatt i intresseföretag och joint ventures

– 32

83
31

19

Försäljning av aktier, fastighet
och bostadsrätt:
54

Utnyttjade underskottsavdrag:
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag

Övrigt, netto

–9

Summa redovisad skatt
1)

– 129

– 158

Aktuell skattesats har beräknats med utgångspunkt från gällande skattesats för
moderföretaget.
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NOTER

Not 8. Skatt, forts.

Not 9. Transaktioner med närstående
NETTOOMSÄTTNING TILL INTRESSEFÖRETAG OCH JOINT VENTURES

Koncernen

AVDRAGSGILL TEMPORÄR SKILLNAD/UNDERSKOTTSAVDRAG SOM
EJ FÖRANLETT REDOVISNING AV UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Koncernen
(Mkr)

2006

Underskottsavdrag

486

504

Summa

486

504

2006

2005

0

0

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER OCH SKATTEFORDRINGAR
KLASSIFICERAT PER BALANSRÄKNINGSKATEGORI

Koncernen
(Mkr)

Moderföretaget

2006

2005

33

35

2006

2005

0

0

Joint ventures

388

374

Summa nettoomsättning
intresseföretag och joint ventures

388

374

Intresseföretag

Moderföretaget

2005

2006

(Mkr)

2005

KF Fastigheter tillhandahåller tjänster inom fastighetsförvaltning gentemot
Coop Norden. Dessa tjänster består exempelvis av redovisning, teknisk
och ekonomisk förvaltning, kontorsservice, värmeavtal, hyresgästrepresentation och etableringsstöd. Härutöver tillkommer tjänster i samband
med större byggprojekt. Under 2006 har dessa tillhandahållna tjänster
uppgått till 19 Mkr (34). Fakturerade hyror uppgick till 214 Mkr (206).

Uppskjuten skatteskuld 1)
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
(inkl. ev. obeskattade
reserver)
Summa

77

70

110

105

8

3

Inom Media-området har Norstedts under 2006 sålt böcker till Coop
Norden uppgående till 20 Mkr (19). Pan Vision har sålt film och interaktiv
media till Coop Norden för 34 Mkr (27).

0

0

Uppskjuten skattefordran
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder
Skattemässiga underskottsavdrag
Summa
Uppskjuten skattefodran, netto
1)

23

13

92

158

87

158

123

161

100

158

13

56

100

158

I balansräkningen har uppskjuten skatteskuld kvittats mot uppskjuten skattefordran.
Uppskjuten skatteskuld i moderföretaget ingår i obeskattade reserver
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MedMera tillhandahåller tjänster bestående av administration och marknadsföring avseende MedMera-kortet (premiepoäng) samt kortinlösen
avseende bankkort och betal & kreditkort. Under 2006 har dessa tillhandahållna tjänster gentemot Coop Norden uppgått till 100 Mkr (88).

NOTER

Not 10. Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade
utg. för utv.
arbeten

Patent, licenser,
varum. samt
likn. rättigheter

Goodwill

Övriga
immateriella
anläggn. tillg.

Summa
immateriella
anläggn.tillg.

Vid årets början

389

98

205

4

696

Nyanskaffningar

17

42

45

8

112

– 14

0

0

0

– 14

0

0

–1

0

–1

KONCERNEN
(Mkr)
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar
Omklassificeringar/förvärvade företag
Kursdifferenser
Summa anskaffningsvärde

0

0

–2

0

–2

392

140

247

12

791

– 280

– 64

– 127

0

– 471

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början
Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar

13

0

0

1

14

Omklassificeringar/förvärvade företag

–3

–2

0

0

–5

– 33

– 15

– 12

–1

– 61

0

0

1

0

1

– 303

– 81

– 138

0

– 522

– 53

0

– 10

0

– 63

0

0

2

0

2

6

0

0

0

6

–2

–2

0

0

–4

Årets avskrivning enligt plan
Kursdifferenser
Summa avskrivningar enligt plan
ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början
Omklassificeringar/förvärvade företag
Under året återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar 1)
Kursdifferenser

0

0

1

0

1

– 49

–2

–7

0

– 58

Redovisat värde vid årets slut

40

57

102

12

211

Redovisat värde vid årets början

56

34

68

4

162

Summa nedskrivningar

1)

Av årets nedskrivningar redovisas nedskrivningar med – 4 Mkr och återförda nedskrivningar med 6 Mkr på raden kostnad sålda varor. Föregående år redovisades
– 5 Mkr på raden försäljningskostnader, – 28 Mkr på raden administrationskostnader och – 6 Mkr på raden övriga rörelsekostnader.
Balanserade
utg. för utv.
arbeten

Patent, licenser,
varum. samt
likn. rättigheter

Summa
immateriella
anläggn.tillg.

Vid årets början

6

1

7

Nyanskaffningar

0

1

1

–1

0

–1

5

2

7

–3

0

–3

1

0

1

Årets avskrivning enligt plan

–2

–1

–3

Summa avskrivningar enligt plan

MODERFÖRETAGET
(Mkr)
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Omklassificeringar/förvärvade företag
Summa anskaffningsvärde
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början
Omklassificeringar/förvärvade företag

–4

–1

–5

Redovisat värde vid årets slut

1

1

2

Redovisat värde vid årets början

3

1

4
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NOTER

Not 11. Materiella anläggningstillgångar
Koncernen
(Mkr)

Förvaltningsfastigheter;
byggnader 1)

Förvaltningsfastigheter;
mark o markanl 1)

Inventarier,
verktyg och
installationer

Pågående
nyanläggn.

Summa
materiella
anläggn. tillg

3 095

528

501

143

4 267

12

44

74

408

538

– 280

– 61

– 60

0

– 401

168

62

25

– 267

– 12

2 995

573

540

284

4 392

– 364

– 29

– 281

0

– 674

120

7

55

0

182

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början
Nyanskaffningar, aktiverade utgifter
Avyttringar, utrangeringar
Omklassificeringar/förvärvade företag
Summa anskaffningsvärde
ACKUMULERADE AVSKRIVN ENLIGT PLAN:

Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar/förvärvade företag

0

0

–3

0

–3

– 35

–7

– 51

0

– 93

– 279

– 29

– 280

0

– 588

– 44

–3

0

0

– 47

2

0

0

0

2

– 42

–3

0

0

– 45

Redovisat värde vid årets slut

2 674

541

260

284

3 759

Redovisat värde vid årets början

2 687

496

220

143

3 546

Förvaltningsfastigheter;
byggnader 1)

Förvaltningsfastigheter;
mark o markanl 1)

Inventarier,
verktyg och
installationer

Pågående
nyanläggn.

Summa
materiella
anläggn tillg

360

Årets avskrivning enligt plan
Summa avskrivningar enligt plan
ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Summa nedskrivningar

MODERFÖRETAGET
(Mkr)
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början

250

40

68

2

Nyanskaffningar, aktiverade utgifter

0

0

1

13

14

Omklassificeringar/förvärvade företag

0

5

6

– 12

–1

250

45

75

3

373

– 96

–7

– 41

0

– 144

–2

0

–5

0

–7

Summa avskrivningar enligt plan

– 98

–7

– 46

0

– 151

Redovisat värde vid årets slut

152

38

29

3

222

Redovisat värde vid årets början

154

33

27

2

216

2006

2005

2006

2005

1 250

1 405

115

114

453

471

47

48

1 703

1 876

162

162

Summa anskaffningsvärde
ACKUMULERADE AVSKRIVNGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

TAXERINGSVÄRDEN
(Mkr)

Förvaltningsfastigheter; byggnader
Förvaltningsfastigheter; mark och markanläggningar
Summa
1)

I KF-koncernen är hela innehavet av byggnader, mark och markanläggning klassificerat som förvaltningsfastigheter.
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Koncernen

Moderföretaget

NOTER

Not 11. Materiella anläggningstillgångar, forts.
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER – VERKLIGT VÄRDE OCH DESS FÖRÄNDRING

Koncernen

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

Vid årets början

4 897

4 207

454

524

Nyanskaffningar

30

83

(Mkr)

Investeringar i fastigheterna
Avyttringar
Värdeförändring
Vid årets slut

423

349

11

8

– 540

– 138

0

– 82

325

396

43

4

5 135

4 897

508

454

Verkligt värde har i huvudsak fastställts baserat på interna bedömningar. Ett mindre antal externa värderingar har genomförts för att kvalitetssäkra värderingsprocessen.
Värdet har bedömts med hjälp av följande värderingsmetoder:
– Avkastningsvärdering i huvudsak genom kassaflödeskalkyler, där fastighetens framtida driftsnetton och
bedömda restvärden nuvärdeberäknats.
– I några fall har ortprismetoden använts, där genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter på marknaden använts som underlag för värdebedömningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETERS PÅVERKAN PÅ PERIODENS RESULTAT

KONCERNEN
(Mkr)

Hyresintäkter

Driftsnetto

Direktavkastning

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Köpcentrum

363

320

234

209

6,6%

7,3%

Supermarket

14

11

12

9

7,9%

9,0%

Lager och distribution

44

50

36

39

13,8%

13,5%

Utveckling/handel

11

12

7

7

4,0%

3,9%

1

31

-2

7

-3,1%

1,5%

12

18

7

4

4,4%

2,1%

445

442

294

275

6,7%

6,7%

2006

2005

2006

2005

2006

2005

37

36

32

31

14,8%

14,8%

7

7

5

5

4,6%

4,5%

Utveckling/ej handel
Övrigt
Summa
MODERFÖRETAGET
(Mkr)
Lager och distribution
Utveckling/handel

Hyresintäkter

Driftsnetto

Direktavkastning

Övrigt

10

9

6

6

5,1%

5,3%

Summa

54

52

43

42

9,6%

9,6%

Direkta kostnader för outhyrda ytor i koncernen uppgår till 14,5 Mkr (13,5) varav större delen avser ytor i Köpcentrumfastigheter som är under
ombyggnad. I KF ekonomisk förening är de direkta kostnaderna för outhyrda ytor 0,5 Mkr (0,6). Kostnaden avser utveckling/handel-fastigheter.
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NOTER

Not 12. Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen

Andra långAndelar i Fordringar hos
fristiga värdejoint ventures
joint ventures pappersinnehav

Uppskjutna
skattefordringar

Andra långfristiga
fordringar

Summa
finansiella
anläggn.tillg.

217

56

174

2 893

68

18

107

338

0

– 32

– 61

–7

– 155

– 47

0

0

–4

– 60

Andelar i
intresseföretag

Fordringar hos
Intresseföretag

Vid årets början

21

9

2 346

70

Tillkommande tillgångar/fordringar

98

0

47

0

0

0

– 55

–9

0

0

(Mkr)
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Avgående tillgångar/reglerade fordringar
Omklassificeringar/förvärvade företag
Effekt byte av redovisningsprincip

–6

Kursdifferenser
Summa anskaffningsvärde

0

–6

0

0

– 83

0

0

0

0

– 83

110

9

2 249

23

253

13

270

2 927

–1

0

0

0

– 112

0

–1

– 114

0

0

0

0

–3

0

–1

–4

–1

0

0

0

– 115

0

–2

– 118

109

9

2249

23

138

13

268

2809

20

9

2346

70

105

56

173

2779

Andra långAndelar i
fristiga värdejoint ventures pappersinnehav

Uppskjutna
skattefordringar

Andra långfristiga
fordringar

Summa
finansiella
anläggn.tillg.

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början
Årets nedskrivningar
Summa nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Redovisat värde vid årets början
MODERFÖRETAGET
(Mkr)

Andelar i
koncernföretag

Andelar i Fordringar hos
intresseföretag intresseföretag

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början

3 456

6

9

2 615

17

158

42

6 303

Avgående tillgångar/reglerade fordringar

0

0

0

0

0

– 58

0

– 58

Omklassificeringar/förvärvade företag

0

0

0

0

0

0

–1

–1

3 456

6

9

2 615

17

100

41

6 244

Summa anskaffningsvärde
ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början

– 658

–3

0

– 336

0

0

0

– 997

Summa nedskrivningar

– 658

–3

0

– 336

0

0

0

– 997

Redovisat värde vid årets slut

2 798

3

9

2 279

17

100

41

5 247

Redovisat värde vid årets början

2 798

3

9

2 279

17

158

42

5 306

Sammandrag av ägarandelen (42%) av resultat- och balansräkning för Coop Norden.1)
(Mkr)

2006

2005

RESULTATRÄKNING:

Nettoomsättning

35 893

34 400

Rörelseresultat

130

557

Finansnetto

– 68

– 22

Skatt

– 49

– 67

Minoritetsandel

–1

1

Årets resultat

12

469

2006

2005

Anläggningstillgångar

3 217

3 562

Omsättningstillgångar

5 290

5 021

Summa tillgångar

8 507

8 583

Eget kapital

2 196

2 337

12

11

Långfristiga skulder

917

1 086

Kortfristiga skulder

5 382

5 149

Summa eget kapital och skulder

8 507

8 583

Mkr
BALANSRÄKNING:

Minoritetens andel

1)

Resultat- och balansräkning för 2006 är upprättad enligt IFRS. Justering har gjorts avseende minoritetsandel.
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NOTER

Not 13. Kortfristiga fordringar

Not 16. Eget kapital			

Koncernen

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

Kundfordringar

702

726

288

254

Utlåning MedMera

143

111

Övriga fordringar

574

372

8

76

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

284

266

12

22

7

15

7

15

2

4

2

2

96

129

1

2

3 583

3 453

(Mkr)

Kontokurantfordringar externt
Fordringar hos intresseföretag
Fordringar hos joint ventures
Fordringar hos koncernföretag
Kontokurantfordringar
koncernföretag
S:a kortfristiga fordringar

1 808

1 623

2 553

2 847

6 454

6 671

Enligt KFs stadgar deltar varje medlem med minst en insats på 10 000
kr. Vid redovisat överskott förs 2/3 härav till medlems insatskonto som
förräntning. Medlem som utträder eller utesluts ur KF kan, efter styrelsens
medgivande, få ut sina insatser. Medlem får vidare efter anmälan till KFs
styrelse, överlåta sin insats helt 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 reservfondsavsättning och
efter att eventuell vinstutdelning lämnats.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter består av:
Förutbetalda hyror

38

34

9

9

Övrigt

246

232

3

13

Summa

284

266

12

22

Placering hos bank
Obligationer och certifikat

2005

734

400

3 536

3 700

Aktier och andelar

1 118

1 000

S:a kortfristiga placeringar

5 388

5 100

Vid årets början

Bokslutsdispositioner

Vid årets slut

8

0

8

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

Not 15. Kortfristiga placeringar
Koncernen

(Mkr)

Not 18. Garantikapital			

Innehavare av MedMera-kortet har möjlighet att på sitt konto sätta in
pengar. Kontoinnehavare har även möjlighet att, efter kreditprövning,
erhålla en kortkredit. 				

2006

MODERFÖRETAGET
Ackumulerade avskrivningar
utöver plan för fastigheter

Not 14. In- och utlåning gentemot
innehavare av MedMera-kort

(Mkr)

Not 17. Obeskattade reserver

Moderföretaget
2006

2005

0

0
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NOTER

Not 19. Avsättningar för förmånsbaserade pensioner och liknande förpliktelser
KF har per årsskiftet förmånsbestämda pensionsplaner, vilka tryggats via stiftelsen KP Pension & Försäkring. Dessa planer tillhandahåller förmåner
baserade på de ersättningar och den anställningstid de anställda har vid eller nära pensionering.
Nedan lämnas upplysningar om de viktigaste förmånsbaserade pensionsplanerna.
Kostnaden för pensioner ingår i sin helhet i rörelseresultatet.
BELOPP REDOVISADE I RESULTATRÄKNINGEN

Koncernen
2006

2005

Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period

– 23

– 23

Räntekostnad

– 25

– 28

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

32

33

Aktuariella vinster/förluster, netto

–2

(Mkr)

Summa

– 18

– 18

2006

2005

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar har under året uppgått till 7,5 % (10).
AVSÄTTNING FÖR PENSIONER

Koncernen
(Mkr)

Fonderade pensionsplaner redovisade som långfristig fordran

94

100

Summa

94

100

2006

2005

AVSTÄMNING AV BALANSRÄKNING

Koncernen
(Mkr)

Nettoskuld vid årets början

100

107

Nettokostnad redovisad i resultaträkningen

– 18

– 18

12

11

94

100

(Mkr)

2006

2005

Nuvärde av helt eller delvis fonderade förpliktelser

– 792

– 804

825

802

Inbetalda avgifter
Nettofordran vid årets slut
1)

1)

På nettofordran vid årets slut har även särskild löneskatt bokats.

ÅTAGANDE

Koncernen

Verkligt värde av förvaltningstillgångar
Nettovärde

33

–2

Oredovisade aktuariella vinster och förpliktelser

61

102

Nettoskuld vid årets slut

94

100

Sverige
2006

Sverige
2005

3,7%

3,4%

VIKTIGARE AKTUARIELLA ANTAGANDEN

Koncernen
(%)

Diskonteringsränta
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

1)

4,1%

4,0%

Förväntad löneökning

3,0%

3,0%

Förväntad inflation

2,0%

2,0%

1)

Återspeglar långfristig beräknad avkastning på förvaltningstillgångar vägd enligt stiftelsens investeringspolicy.
Har beräknats efter avdrag för administrativa kostnader och tillämpliga skatter.
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NOTER

Not 20. Avsättningar
KONCERNEN
Pensioner 1)

MedMerapremie 2)

Övriga
avsättningar

Summa
avsättningar

Vid årets början

1

2

28

31

Periodens avsättningar

0

0

49

49

(Mkr)

Ianspråktagna avsättningar

0

0

– 15

– 15

Vid årets slut

1

2

62

65

Övriga
avsättningar

Summa
avsättningar

Vid årets början

12

12

Vid årets slut

12

12

MODERFÖRETAGET
(Mkr)

1)

Se vidare not 19 avseende förmånsbestämda pensionsplaner.

2)

Köp via medlemskortet Coop MedMera genererar poäng till dess innehavare. Avsättning har gjorts baserat
på genererade ej inlösta poäng vid årsskiftet och med hänsyn till inlösenfrekvens och giltighetstid.

Not 21. Ställda säkerheter
Koncernen
(Mkr)

Moderföretaget

2006

2005

12

0

2006

2005

105

TILL EGEN FÖRMÅN:

Ställda säkerheter för skulder:
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter för skulder

0

15

12

15

23

23

Ställda säkerheter för outnyttjad checkräkningskredit:
Företagsinteckningar
Ställda säkerheter för annat än skulder:
Företagsinteckningar

78

114

Övriga ställda säkerheter

134

104

0

Summa ställda säkerheter för annat än skulder

212

218

0

105

Summa ställda säkerheter

247

256

0

105

KF Invest Förvaltning AB har ställt en depå, innehållande räntebärande instrument till ett värde av 1 523 Mkr (1 751),
som säkerhet för en garanti på 1 700 Mkr som Swedbank har ställt ut till förmån för MedMera AB.

Not 22. Långfristiga skulder
Koncernen

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

5-årslån 1)

185

196

185

196

Summa medlemsinlåning

185

196

185

196

(Mkr)

Medlemsinlåning:

Övriga långfristiga skulder: 2)
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

10

12

0

0

195

208

185

196

1)

Den del av KFs 5-årslån som förfaller senare än ett år. Se vidare not 23 avseende medlemsinlåning.

2)

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

Not 23. Kortfristiga skulder

FINANSIELLA INSTRUMENT REDOVISADE I BALANSRÄKNINGEN:

Koncernen
(Mkr)

Medlemsinlåning:

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

3 556

3 548

3 556

3 548

5-årslån

222

221

222

221

Summa medlemsinlåning

3 778

3 769

3 778

3 769

Onoterade aktier

Verkligt värde 2)
2006

2005

19

19

19

19

131

89

131

89

Aktier och aktiefonder

529

468

3 074

3 398

590

532

0

104

462

198

Obligationer

Inlåning MedMera

Finansiella tillgångar med absolut
avkastningsmål

1 354

1 327

0

0

0

5

0

0

Förskott från kunder

36

32

2

1

Leverantörsskulder

582

545

130

145

105

472

Skulder till joint ventures

470

311

215

176

Kontokurantskulder externt

720

798

720

798

4

0

0

0

Övriga skulder

521

443

184

180

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

745

646

Skulder till koncernföretag

Skatteskulder

2005

Innehav i riskkapitalbolag

Övriga kortfristiga skulder:
Skulder till kreditinstitut

2006

Tillgångar:

1)

Sparkassan

Redovisat värde 1)
(Mkr)

Kontokurantskulder koncernföretag

Räntefonder
Certifikat
Placeringar i bank o övr. kortfr.
ränteb. instrument

734

400

5 389

5 100

5 514

5 231

Utlåning MedMera

143

111

143

111

Kassa och bank

372

416

372

416

Övriga räntebärande tillgångar

210

210

210

210

6 264

5 945

6 389

6 076

Summa

Tillgångar totalt

47

29

1 171

1 352

Skulder:

S:a övriga kortfristiga skulder

4 432

4 107

2 574

3 153

Sparkassan

3 963

3 965

3 963

3 965

Summa kortfristiga skulder

8 210

7 876

6 352

6 922

Inlåning MedMera

1 354

1 327

1 354

1 327

Övriga räntebärande skulder

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter består av:
Personalrelaterade kostnader
Premiereserv i försäkringsverksamhet
Levererade ännu ej fakturerade
varor

Skulder totalt
141
174

89

5

6

144

3

2

0

0

Övrigt

427

411

42

23

Summa

745

646

47

29

1)

Medlemsinlåningen består huvudsakligen av sparmedel från medlemmarna i konsumentföreningarna men också av placeringar från vissa anslutna medlemsorganisationer.
Sparmedel i KFs Sparkassa fördelar sig på ett antal olika räkningar. Långivare avseende
KFs 5-årslån har rätt att efter utgången av första femårsperioden låta medlen kvarstå till
något reducerad ränta med ett års uppsägningstid. Långivare kan också välja att låta medlen kvarstå i ny femårsperiod till oförändrade villkor. Den del av KFs 5-årslån som förfaller
senare än ett år redovisas som långfristig.

757

839

757

839

6 074

6 131

6 074

6 131

1)

Redovisade värden inkluderar upplupna räntor.

2)

Räntebärande finansiella instrument värderas genom en diskontering av framtida kassaflöden. Marknadsnoterade tillgångar värderas till noterat pris. Onoterade innehav har
värderats i enlighet med EVCAs värderingsprinciper.

FINANSIELLA INSTRUMENT UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN:

Verkligt värde
(Mkr)

2006

Valutaterminer

– 0,7

Ränteswappar

– 0,4

Totalt

– 1,1

2005

0,0

PRINCIPER FÖR FINANSIERING OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Not 24. Finansiella instrument och
finansiell riskhantering
FINANSIELLA INSTRUMENT

Inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet har KF en portfölj av
finansiella instrument. Portföljen innehåller huvudsakligen räntebärande
instrument, såsom företagscertifikat och obligationer, med kort duration.
KF har även noterade och onoterade aktier samt andelar i riskkapitalbolag
och fonder med absolut avkastningsmål. Marknadsvärdet för den totala
förvaltningsportföljen uppgick vid årsskiftet till 5 645 Mkr (5 320).
KF använder finansiella instrument, såsom ränteterminer, valutaswappar
och valutaterminer, för att begränsa effekterna av fluktuationer i räntesatser och växelkurser.
Enligt följande framgår redovisade och verkliga värden per typ av räntebärande finansiellt instrument. För kapitalförvaltningsportföljen, exklusive
innehaven i riskkapitalbolag och onoterade aktier, tillämpas portföljvärdering. Verkligt värde anges därför endast för hela portföljen.
Med undantag för innehav i riskkapitalbolag och onoterade aktier samt
fordringar på riskkapitalbolag inkluderar inte tabellen ej räntebärande
instrument för vilka redovisat värde överensstämmer med verkligt värde,
exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder.
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KF är genom sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker. KF
har en centraliserad finansverksamhet med internbank. Finansverksamheten utförs av KF Invest på uppdrag av KFs finansavdelning (KF Finans). KF
Finans ansvarar för koncernens agerande mot de finansiella marknaderna,
hantering av finansiella risker inom koncernen och samtliga räntebärande
poster i balansräkningen. Utöver koncernen omfattar internbanksverksamheten även konsumentföreningar. Genom den centraliserade finansverksamheten uppnås en professionell hantering av risker, betalningsflöden
och bankrelationer.
KF Invests avvikelsemandat bestäms av KFs styrelse och är tydligt
begränsade.
VALUTARISK

Valutarisk är risken för en negativ inverkan på koncernens resultat- och
balansräkning till följd av valutakursförändringar. Total valutaexponering i
portföljen får maximalt uppgå till 10 % av tillgångsportföljens värde, dvs.
565 Mkr. Vid årsskiftet hade KF Finans en utestående position i USD mot
NOK, vilket gav upphov till en exponering på 32 Mkr.
Valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och omräkningsexponering. Transaktionsexponeringen är en följd av koncernens operativa
och finansiella valutaflöden. Omräkningsexponeringen beror på tillgångar,
skulder och eget kapital i utlandet, exempelvis till följd av utländska verk-

NOTER

Not 24. Finansiella instrument och finansiell
riskhantering, forts.
samheter. Dotterbolagens valutasäkringar görs via KF Finans med hjälp av
koncerninterna transaktioner som sedan KF Finans i sin tur säkrar mot
externa motparter.
Transaktionsexponering
KF har som målsättning att prissäkra operativ transaktionsexponering i
samband med att den underliggande varan prissätts. Finansiella flöden
prissäkras däremot för hela löptiden. Nedan redovisas valutapositionerna i
nominella belopp omräknade till SEK.
UTESTÅENDE VALUTAKONTRAKT PER 31 DECEMBER 2006:

2006

(Mkr)

Sälj

EUR

42

Sälj

GBP

3

Sälj

NOK

33

Sälj

USD

509

Sälj totalt

587

Köp

EUR

Köp

NOK

Köp totalt
Netto

2007 Senare år
1

1

0

40

0

0

547

1

0

8
32

Omräkningsexponering
KFs omräkningsexponering härstammar främst från KFs ägarandel i Coop
Norden samt från utländska tillgångar i det helägda dotterbolaget Pan
Vision Holding AB. Primärt avses då exponering i DKK, NOK och EUR. KF
prissäkrar inte sin omräkningsexponering.
RÄNTERISK

Ränterisk definieras som risken för att förändringar i det allmänna ränteläget påverkar KFs resultat negativt. KF-koncernens finansieringskällor
utgörs i huvudsak av insatskapital, förlagsinsatser, inlåning via Sparkassan
och MedMera, samt övrigt eget kapital. Räntebindningstiden (durationen) i
KFs skuldportfölj är relativt kort.
Räntebindningstiden i KFs tillgångsportfölj är dimensionerad för att möta
den korta durationen i skuldportföljen. Enligt koncernens finanspolicy ska
durationen vara 0–3,6 år, med ett benchmark på 1,8 år. Vid årsskiftet var
durationen 1,79 år (1,24), vilket motsvarar en ränterisk relativt benchmark
på 0,6 Mkr (11,3) (beräknat som ett 1 % skift i räntekurvan).
För att reducera ränterisken och skydda koncernens resultat mot en
eventuell ränteuppgång använder KF ränteswappar.
ÖVRIG MARKNADSRISK

Marknadsrisk definieras som risken för att värdet på finansiella instrument
varierar på grund av förändrade marknadspriser.
Inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet innehade KF vid
årsskiftet noterade aktier och andelar i fonder med absolut avkastningsmål
till ett marknadsvärde på 1 276 Mkr (1 146). Aktierna hanteras dels av
externa förvaltare, dels av KF Finans. Dessutom hade KF 150 Mkr (105)
i riskkapitalbolag och onoterade aktier, varav 131 Mkr (86) hänförs till
kapitalförvaltningsverksamheten.
Övrig marknadsrisk inom kapitalförvaltningsverksamheten begränsas
med regler för maximal allokering till riskexponerade tillgångsslag samt
begränsning avseende risknivå i alternativa investeringar. KF begränsar
övrig marknadsprisrisk genom ett detaljerat regelverk avseende diversifiering och förlustbegränsning (så kallade stop-loss limiter) i KFs operativa
placeringsreglemente.
LIKVIDITETSRISK

KFs likviditet är god. Per den 31 december 2006 uppgick koncernens
likvida medel till 4 642 Mkr (4 516). Likviditeten förvaltas inom ramen för
kapitalförvaltningen.

Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur Sparkassan, MedMera och Kontokuranten samt genom felaktig likviditetsrapportering från helägda dotterbolag. För att undvika likviditetsbrist följs likviditeten upp dagligen. KFs placeringar i certifikat, obligationer och noterade
aktier skall huvudsakligen göras i värdepapper som kan likvideras inom tre
arbetsdagar utan risk för ökade kostnader. Vidare skall KF säkerställa att
200 Mkr finns som likviditetsreserv. Likviditetsreserven utgörs av banktillgodohavanden samt låneramar som kan utnyttjas utan framförhållning. Vid
årsskiftet hade KF bankkrediter på 100 Mkr (100), som endast utnyttjats i
begränsad omfattning under året.
KREDIT- OCH MOTPARTSRISK

KF är exponerade för kreditrisk genom sina placeringar i obligationer och
aktier. Denna risk begränsas genom regler i KFs finanspolicy avseende
motparters rating. 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.
Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 2006
var gentemot Statshypotek AB och uppgick till 968 Mkr.
Härutöver är KF exponerade för motpartsrisk främst genom finansiella
instrument på valuta-, ränte-, aktie- och elmarknaderna.
Motpart i dessa transaktioner är banker, fondkommissionärer, elhandelsbolag och detaljhandelsdrivande föreningar.
KFs motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktioner endast
görs med godkända motparter. KF strävar efter att fördela finansiella
transaktioner mellan flera motparter. Dessutom används främst standardiserade kontrakt. KF strävar även efter att teckna ISDA-avtal med samtliga
finansiella motparter för att därigenom möjliggöra kvittning av skulder och
fordringar vid motpartens obestånd.

Not 25. Ansvarsförbindelser
Koncernen
(Mkr)

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

20

63

20

63

6

6

27

27

Till egen förmån:
Övriga
Till förmån för dotterföretag:
Övriga
Till förmån för intresseföretag:
Övriga

27

27

Till förmån för joint ventures:
Borgensförbindelser
Summa

72

72

0

0

119

162

53

96

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

Not 26. Arvode- och kostnadsersättningar
till revisorer
Koncernen

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

Revisionsuppdrag, KPMG

4

3

1

1

Andra uppdrag, KPMG

2

2

1

1

Summa

6

5

2

2

(Mkr)
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NOTER

Not 27. Kassaflödesinformation

AVYTTRING AV DOTTERFÖRETAG OCH ANDRA AFFÄRSENHETER

Koncernen

BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

Koncernen
(Mkr)

Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Netto

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

203

62

68

2

133

108

219

252

– 142

– 126

– 169

– 194

194

44

118

60

Koncernen
(Mkr)

2006

2005

Avgår resultatandel i intresseföretag/joint ventures 1)

– 69

– 549

Erhållen utdelning från intresseföretag/joint ventures

67

7

Av- och nedskrivningar av
tillgångar

156

Orealiserade kursdifferenser

217

– 133

– 124

Rearesultat försäljning av
rörelse/dotterföretag

– 299

–1

35

– 10

– 243

– 549

Övriga avsättningar
Andra ej likviditetspåverkande
resultatposter
Summa
1)

Materiella anläggningstillgångar

96

20

Summa tillgångar

96

20

Avsättningar

Materiella anläggningstillgångar
Varulager

33

5

1

19

9

Rörelsefordringar

5

15

Likvida medel

2

Summa tillgångar
Avsättningar

3

0

347

3

0

0

347

3

0

0

LIKVIDA MEDEL

63

Koncernen

11

359

– 47

0

–7

(Mkr)

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

372

416

222

283

222

283

Följande delkomponenter ingår
i likvida medel:
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 1)

4 270

4 100

Summa

4 642

4 516

1)

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

– 183
74

122

NETTOSKULDENS FÖRÄNDRING

Koncernen
1)

2006

2005

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

Nettoskuld vid årets början

190

68

– 115

– 270

Amortering av räntebärande
skulder

– 52

– 105

– 626

– 78

Övriga förändringar i räntebärande skulder

–5

7

0

357

– 104

– 710

Investeringar i nya räntebärande tillgångar

– 150

Avyttring/minskning av räntebärande tillgångar

155

3

Övriga förändringar i räntebärande tillgångar

–3

– 19

328

– 21

70

61

Förändring av likvida medel

– 126

84

60

607

1

1

Nettoskuld vid årets slut

– 146

190

– 457

– 115

Lån

0

0

5

Rörelseskulder

30

17

Summa minoritet, skulder
och avsättningar

31

23

Köpeskilling

38

38

Utbetald köpeskilling

38

Avgår: Likvida medel i den
förvärvade verksamheten
Påverkan på likvida medel
1)

19

Påverkan på likvida medel

Moderföretaget

39

0
347

Erhållen köpeskilling

2005

Förvärvade tillgångar och skulder:
Immateriella anläggningstillgångar

0

18

2006

FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG OCH ANDRA AFFÄRSENHETER

2005

0

1

Rörelseskulder

(Mkr)

2006

0

Avyttrade tillgångar och skulder:

Exklusive rearesultat vid avyttring av intresseföretag/joint ventures.

(Mkr)

2005

Försäljningspris

– 84

Koncernen

2006

Moderföretaget

–5

Rearesultat försäljning av
anläggningstillgångar

2005

Summa skulder och
avsättningar

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Moderföretaget

2006

(Mkr)

0

0

38

0

0

–2

–3

0

0

36

35

0

0

Under året har Akademibokhandeln förvärvat Exlibris bokhandel. Norstedts Förlagsgrupp
har förvärvat resterande aktier i Eriksson & Lindgren Bokförlag samt samtliga aktier i
Talande Böcker i Stockholm AB.
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NOTER

Not 28. Anställda och löner
Medelantal anställda

Moderföretaget

Sjukfrånvaro, moderföretaget

2006

2005

2006

2005

(%)

2006

2005

Kvinnor

799

784

21

19

Män

548

487

21

19

Sjukfrånvaro som andel av ordinarie
arbetstid

1,6%

4,0%

38

Andel sjukfrånvaro, 60 dagar eller mer

0,2%

2,7%

Män

0,5%

0,6%

Kvinnor

2,7%

6,8%

29 år eller yngre

0,0%

0,0%

30–49 år

0,7%

2,4%

50 år eller äldre

2,5%

5,5%

Summa

Koncernen

1 347

1 271

Kvinnor

27

28

Män

82

61

109

89

42

Europa:

Summa Europa

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:

Totalt utlandet:
Kvinnor

27

28

Män

82

61

109

89

Summa utlandet
Löner och ersättningar
(Mkr)

Gruppen styrelse och VD

Koncernen
2006

Moderföretaget

2005

2006

2005

23

27

6

3

Övriga

370

357

25

23

Summa

393

384

31

26

4

5

Till styrelsen utgick enligt stämmans beslut totalt arvode med 1 112 Tkr
(1 103), varav ordföranden enligt styrelsens beslut erhållit 333 Tkr ( 331).
Därutöver erhöll ordförande fast ersättning enligt särskilt beslut om 391
Tkr (367). Årlig pensionsavsättning görs, för ordföranden, med 35 %
beräknat på total ersättning.
Till verkställande direktör Lars Idermark utgick lön med 4 106 Tkr (682).

Varav verksamhet i utlandet:
Pensionsåldern är 62 år. Årlig pensionsavsättning görs med 35% beräknat
på lön. Från företagets sida gäller att uppsägningstiden är 6 månader och
att pensionsavgifterna fullbetalas. Härutöver utgår ett avgångsvederlag om
12 månader.

Europa:
Gruppen styrelse och VD
Övriga

31

22

Summa Europa:

35

27

Gruppen styrelse och VD

4

5

Övriga

31

22

Summa utlandet

35

27

Sociala kostnader
(Mkr)

Sociala kostnader

Koncernen

Moderföretaget

2006

2005

2006

2005

203

177

35

21

7

10

1

0

59

51

13

10

Varav pensionskostnader till:
Gruppen styrelse och VD
Övriga
Könsfördelning i
företagsledningen

Koncernen

Moderföretaget

(%)

2006

2005

2006

2005

Styrelsen

30%

32%

36%

30%

Övriga ledande befattningshavare

44%

38%

20%

0%

Andel kvinnor:
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NOTER

Not 29. Aktier och andelar

1)

Företag
(Tkr)

Organisationsnummer

Säte

Ägarandel %

Antal
aktier/
andelar

Bokfört
värde

100 000

1 112 219

800 000

1 194 372

25 000

126 909

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG/
DOTTERDOTTERFÖRETAG
KF EKONOMISK FÖRENING
KF Fastigheter AB

556033-2446

Stockholm

100

Bopec Progress AB

556189-4592

Stockholm

100

Fastighets AB Kvarnholmen

556001-2477

Stockholm

100

Fastighets AB Partille 11

556518-4354

Stockholm

100

KF Centrumfastigheter AB

556405-6405

Stockholm

100

KF Stormarknadsfastigheter AB

556409-2533

Stockholm

100

KF Supermarketfastigheter AB

556090-0366

Uppsala

100

Kvarn AB Juvel

556024-4815

Göteborg

100

Stockholms Dykeri AB

556001-9092

Stockholm

100

556027-5488

Stockholm

100

556174-7717

Stockholm

100

KF Invest AB
KF Invest Förvaltning AB
KF Media AB

556398-2387

Stockholm

100

Akademibokhandelsgruppen AB

556046-8448

Stockholm

100

Norstedts Förlagsgrupp AB

556045-7748

Stockholm

100

PAN Vision Holding AB

556531-8879

Stockholm

100

AB Tidningen Vi

556041-3790

Stockholm

100

Bokus AB

556538-6389

Lund

100

MedMera AB

556091-5018

Stockholm

100

3 000 000

312 240

KF Shared Services AB

556118-5371

Stockholm

100

10 000

28 089

KF Föreningsrevision AB

556198-2330

Stockholm

100

1 000

100

KF Försäkrings AB

516401-8417

Stockholm

100

10 000

20 000

Vår Gård Saltsjöbaden AB

556035-2592

Saltsjöbaden

100

35 000

4 200

Övriga och vilande företag

0

Summa dotterföretag KF ekonomisk förening
Företag
(Tkr)

2 798 129
Organisationsnummer

Säte

Ägarandel %

Antal
aktier/
andelar

Bokfört värde
Moderföretaget

Kapitalandel
i koncern

716421-4186

Stockholm

49

21

450

450

Slovakien

50

108

108
1 852

INTRESSEFÖRETAG
KF EKONOMISK FÖRENING

Direkt ägande
Kooperativa Institutet, ek förening
Nord Coop Invest Ltd
Strykjärnet i Norrköping , HB

916694-5544

Norrköping

25

5

1 852

Nyholmenkvarnen 2 AB

556710-5860

Stockholm

25

25

249

0

2 659

2 410

Summa intresseföretag KF ekonomisk förening
Indirekt ägande
Stenungstorgs Fastighets AB

556462-9854

Månadens Bok HB

902003-8106

Böckernas Klubb med journalen AB

556317-0629

Stockholm

43

7 658

4 837

Barnens Bokklubb AB

556103-0445

Stockholm

50

1 525

4 831

Övriga intresseföretag

Stenungsund

30

89 000

30

5 500

1 868

Summa indirekt ägda

106 036

Summa intresseföretag KF-koncernen

108 446

1)

Fullständig bolagsförteckning bifogas årsredovisning till Bolagsverket.
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NOTER

Not 29, forts.
Företag
(Tkr)

Organisationsnummer

Säte

556585-8585

Stockholm

Ägarandel %

Antal
aktier/
andelar

Bokfört värde
Moderföretaget

Kapitalandel
i koncern

42

257 250

2 279 312

2 199 199

2 279 312

2 199 199

JOINT VENTURES

Direkt ägande
Coop Norden AB
Summa joint ventures KF ekonomisk förening
Indirekt ägande
Kvarnholmen utveckling AB

556710-5514

50

48 240

Övriga joint ventures

1 255

Summa indirekt ägda

49 495

Summa joint ventures KF-koncernen

Företag

2 248 694

Organisationsnummer

Säte

Riksbyggen ekonomisk förening

702001-7781

Bilda Förlag F&D, ekonomisk förening

702000-2601

(Tkr)

Ägarandel %

Antal
aktier/
andelar

Bokfört värde

Stockholm

3

30 140

15 070

Stockholm

11

5 250

1 028

ÖVRIGA FÖRETAG

Innehav i KF ekonomisk förening:

Övriga innehav

1 236

Summa övriga företag i KF ekonomisk förening

17 334

Dotterföretagens innehav:
Baltic Rim Fund
Litorina kapital 1998 KB 2)

969653-7555

Jersey

24

Stockholm

22

20 000

152
9 168

Övriga innehav

111 032

Dotterföretagens innehav

120 352

Summa övriga företag i KF-koncernen

137 686

2)

Ytterligare investeringsåtaganden i riskkapitalfonder uppgår totalt till 295 Mkr (240).

Stockholm den 8 mars 2007

Nina Jarlbäck
Ordförande

Maj-Britt Johansson-Lindfors

Eva Calderon

Hans Eklund

Sune Dahlqvist

Curt Johansson

Ingrid Karlsson

Göran Lindblå

Mats Lundquist

Anders Stake

Jeanette Franzén

Lars Idermark
Verkställande direktör
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening
Org nr 702001-1693
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening för
år 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala
oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen

och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild
av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen,
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 mars 2007

Bertil Hammarstedt

Bo Wibäck

KPMG Bohlins AB
Per Bergman
Auktoriserad revisor
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NYCKELTAL

Nyckeltal
Följande nyckeltal beräknas för koncernen
 soliditet

 skuldsättningsgrad

 avkastning på sysselsatt kapital

 räntetäckningsgrad

 avkastning på eget kapital efter skatt


Definitioner:
 soliditet beräknas som summan av redovisat eget kapital,

garantikapital, förlagslån samt minoritetskapital i procent av
balansomslutningen.

 avkastning på sysselsatt kapital beräknas som

resultat före kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella
skulder i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

 skuldsättningsgrad beräknas som nettoskuld dividerat

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

 räntetäckningsgrad definieras som resultat före
kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella lån
dividerat med summa kostnadsräntor och kursdifferenser
på finansiella lån.

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

 avkastning på eget kapital beräknas som resultat

efter skatt i procent av genomsnittligt redovisat eget kapital.

Soliditet
Skuldsättningsgrad
Avkastning på sysselsatt kapital
Räntetäckningsgrad
Avkastning på eget kapital efter skatt

2006

2005

2004

2003

2002

%

42,9

42,3

40,2

36,4

39,2

ggr

– 0,02

0,03

0,01

0,40

0,53

%

7,2

7,3

11,0

4,0

0,4

ggr

4,9

6,0

8,9

2,4

0,1

%

9,4

9,8

18,6

9,2

Neg

Definitioner av nyckeltal som beräknas för KF Fastigheter:
  direktavkastning definieras som driftsnetto i relation

till marknadsvärde vid årets ingång. Driftsnetto beräknas som
hyresintäkter med avdrag för kostnader avseende drift och
underhåll.

  totalavkastning definieras som summan av driftsnetto

och marknadsvärdesförändring med avdrag för investeringar
dividerat med marknadsvärde.
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STYRELSENS ARBETE

Styrelsens arbete
KFs styrelse ska bestå av lägst nio och högst tretton ledamöter,
valda av KFs föreningsstämma. Varje år väljs hälften av styrelsens
ledamöter för en tvåårsperiod. Vidare ingår KFs verkställande
direktör (vd) i styrelsen. Under 2006 bestod styrelsen av nio ledamöter som var valda av stämman. Handelsanställdas Förbund
utsåg två arbetstagarledamöter med en ersättare.

Arbetet under 2006
I september 2006 fattade styrelsen, efter remissbehandling,
beslut om att föreslå stämman nya stadgar. Förslaget innehåller
en förändring i texten som följer av den lagändring som trädde i
kraft den 1 juli 2006 och som innebär att en ekonomisk förening
kan bedriva sin kooperativa verksamhet i delägt bolag. Därutöver
föreslås en förändring i villkoren för medlemskap som syftar till
att utöka KFs insyn i, och stöd till, konsumentföreningar som
befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge. Förslaget innehåller
även förändringar som följer av den nya bolagsstyrningskoden.
Under året höll styrelsen nio protokollförda sammanträden.
Närvaron vid dessa möten var hög. Redovisning av koncernens
försäljning, resultat och likviditet har varit stående punkter på
dagordningen. Under 2006 infördes också en återkommande
omvärldsanalys till varje styrelsemöte. Omvärldsanalysen
behandlar konjunktur- och ränteutveckling, marknaden och konkurrensbilden för dagligvaror samt med jämna mellanrum också
övriga dotterbolags marknadssituation. Utvecklingen i Coop
Norden har även under 2006 legat i fokus vid styrelsesammanträdena och styrelsen arbetar med att följa upp de diskussioner
kring strategi som behandlades vid ombudsseminariet inför KFs
årsstämma. Som ett led i detta arbete genomförde styrelsen en
studieresa till Coop Schweiz för att studera den schweiziska
kooperationens organisation och arbete med främst ekologiska
och Rättvisemärkta produkter.
Styrelsens ledamöter har i sitt arbete fört en dialog med
konsumentföreningarna och aktivt deltagit i föreningarnas engagemang och i de regionala konferenserna. Styrelsens ledamöter
har även engagerat sig i det årliga särskilda seminariet som
anordnas inför stämman.
Till styrelsen har under 2006 utgått arvoden på 1 111 600
kronor (1 103 200), varav 333 158 kronor (330 640) till styrelsens ordförande. Utöver arvoden utgår ersättning för förlorad
arbetsförtjänst till styrelseledamöter. Årlig pensionsavsättning
görs därutöver till styrelsens ordförande med 35 procent av den
totala ersättningen under året.

Styrelsens arbetsrutiner
KFs stadgar fastställer och reglerar principer för styrelsens uppgifter och beslutförhet. Styrelsen fastställer en årlig sammanträdesplan. Styrelsen utser vd och fastställer varje år en arbetsordning för
denne. Arbetsfördelningen mellan vd och styrelse finns angiven i
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KFs stadgar. Där framgår att styrelsen fastställer KFs budget och
policies av övergripande karaktär samt beslutar om ärenden av
principiell art eller av större ekonomisk betydelse för verksamheten. Styrelsen är även ansvarig för tillsyn av vds förvaltning av
verksamheten. Vd ansvarar i sin tur för den löpande förvaltningen
i KF. Vd är initiativtagare till utveckling och rationalisering av
verksamheten och ser till att KF utövar en aktiv ägarroll i dotteroch intressebolagen. Styrelsen ska årligen genomföra en utvärdering av styrelsens arbete, vilket har skett under året.

KFs valberedning
KFs föreningsstämma utser ledamöter till en valberedning på förslag från styrelsen. Styrelsen baserar sina namnförslag på nomineringar från föreningarnas valkretsmöten. Valberedningen
ansvarar för att ta fram förslag på ledamöter till KFs styrelse och
ersättare för dessa att föreläggas på föreningsstämman för beslut.
De föreslår även arvoden och andra ersättningar för styrelsens
arbete. Styrelsens arvode och andra ersättningar beslutas varje år
av KFs föreningsstämma. Ersättningen till vd beslutas av styrelsen utifrån fastställd chefspolicy. När det gäller övriga ledande
befattningshavare beslutar vd om lön och andra anställningsvillkor utifrån av styrelsen fastställd policy. Vd informerar styrelsen
årligen om villkoren.
Vid stämman 2006 valdes följande personer till medlemmar i
KFs valberedning:
Ulla Hultén (ordförande), Konsumentföreningen Väst
Carina Lundberg, Konsumentföreningen Stockholm
Kent Ryberg, Konsumentföreningen Svea
Bo Kärreskog (vice ordförande), Konsumentföreningen Göta
Sune Grahn, Konsum Nord

Revisorer
KFs stadgar fastställer även principer för val av revisorer. Stämman utser ett registrerat revisionsbolag
samt två förtroendevalda revisorer. Det är styrelsen
som leder upphandlingen av revisionstjänster.
Revisorerna utses för en tvåårsperiod, men utvärderas årligen. Av de förtroendevalda revisorerna väljs
halva antalet varje år. Revisorerna ansvarar för den
årliga revisionsgenomgången vid sammanträdet om
KFs bokslut. På stämman 2006 valdes KPMG på två
år som registrerat revisionsbolag. Förtroendevalda
revisorer är Bertil Hammarstedt, Konsum Nord och
Bo Wibäck, Konsumentföreningen Stockholm.
Ersättare är Björn Johansson, Konsumentföreningen
Bohuslän-Älvsborg respektive Martin Hansen,
Konsumentföreningen Värmland.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Värderingarna ska styra
Ett starkt engagemang har präglat konsumentkooperationen
under året som gått – från medlemmar, förtroendevalda, medarbetare och ledning.
Medlemmarnas engagemang i frågor som är viktiga för dem är
själva grunden för samverkan i kooperativ form. Under 2006 har
många människors engagemang fått ny kraft. Klimathotet och
hälsodebatten har hos många ökat medvetenheten om vad var och
en kan bidra med och också fått fler att vilja göra medvetna val i
sin konsumtion.
Vi möter detta engagemang i butiker och föreningar. Där ser
vi också behovet av nya och moderna former för att ta tillvara det.
Därför har många projekt med denna inriktning drivits under
året – allt från försök med nya former för dialog och kontakt till
försök med e-demokrati och föreläsningsserier i konsumentföreningarna. Vårt utvecklingsarbete på det här området fortsätter
naturligtvis med oförminskad styrka.
Som kooperativt företag ska vi givetvis vara konkurrenskraftiga i form av utbud, pris och service – därtill ska vi erbjuda
andra mervärden. När vi lyckas – när en god lönsamhet blir det
nödvändiga kvittot på att vi möter människors behov – ska vi
dela med oss av överskottet till alla medlemmar.
Vårt uppdrag är att förnya och förändra så att vi når dit. För
att ge kraft till förnyelsen har KFs strategiska inriktning varit att
stärka vår ekonomiska ställning under 2006 för att kunna satsa
framåt från 2007. Det ska vi också göra. Det finns nu en stark
organisation och en engagerad ledning på plats för att driva
förnyelsen.
I början av 2007 inleddes en omvandling av Coop Norden.
Beslutet om en ny inriktning präglades av enighet mellan KF,
FDB och Coop NKL. Detta är en styrka när konkurrenskraft och
medlemsnytta nu ska vidareutvecklas. I det gemensamt ägda
Coop Norden ska vi fokusera på gemensamma inköp och på att
utveckla egna varumärken. Att utveckla etiska förhållningssätt
genom att utöka rättvisemärkt blir fortsättningsvis en uppgift
för Coop Norden. Samtidigt ska varje enskilt land ta helhetsansvar för att driva butiker och stormarknader.
Konkurrensen är hård på dagligvarumarknaden. Det har
blivit tydligt att det finns stora fördelar med gemensamma
inköp – men att detaljhandeln behöver styras närmare
konsumenterna.

I Sverige blir förutsättningarna nu bättre att kunna kraftsamla
kring den konsumentkooperativa detaljhandeln – i Coop Sverige
och i konsumentföreningarna. Att genomföra dessa förändringar
blir ett stort och viktigt arbete framöver.
Vi ska driva förnyelsen med både stora och små steg så att det
hela tiden blir mer tydligt att KF är ett värderingsstyrt företag –
väl rustat att vara plattform för det starka engagemang som
medlemmarna visar.

Nina Jarlbäck
Styrelseordförande i Kooperativa Förbundet
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STYRELSEN

Styrelsen
Nina Jarlbäck

Sune Dahlqvist

Lars Idermark

Eva Calderon

Hans Eklund

Curt Johansson

Nina Jarlbäck 1946

Hans Eklund 1954

Ordförande i KFs styrelse sedan 2002, styrelseledamot sedan 1995.
Styrelseordförande i Konsumentföreningen Svea. Ordförande i
Coop Norden.
Tidigare kommunalråd och ledamot av statliga styrelser.
Styrelseordförande i Folksam Liv, Vi-skogen och Kooperation
Utan Gränser samt styrelseledamot i Riksbyggen.

Styrelseledamot sedan 1997.
Vice styrelseordförande i Konsumentföreningen Svea.
Juris doktor.
Universitetslektor och studierektor vid Juridiska Institutionen,
Uppsala universitet.
Lekmannarevisor i Folksam och KP Pension & Försäkring.

Eva Calderon 1944

Lars Idermark 1957

Styrelseledamot sedan hösten 2005.
Arbetstagarrepresentant, Handels.
Facklig ledarskapsutbildning, avtals- och förhandlingsutbildning, opinions- och mediautbildning.
Säljare på Coop Forum Bäckebol.
Överstyrelseledamot i Handelsanställdas förbund.
Styrelseledamot i Liseberg AB.

Vd och styrelseledamot sedan november 2005.
Agronomutbildning samt universitetsstudier i företagsekonomi,
nationalekonomi samt juridik.
Styrelseordförande i Coop Sverige samt styrelseledamot i
Folksam Liv, KP Pension & Försäkring, Coop Norden,
Handelsbanken Region Väst, Södra och Stiftelsen Chalmers
Tekniska Högskola.

Sune Dahlqvist 1948

Curt Johansson 1942

Styrelseledamot sedan 2006.
Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm.
LOs Folkhögskola.
Förhandlingskonsult Hyresgästföreningen Region Stockholm
(tidigare förhandlingschef 1996-2005).

Styrelseledamot sedan 2001.
Styrelseordförande i Konsum Norrbotten.
Företagsekonom (högre företagsekonomisk utbildning TBV).
Tidigare sjukhusdirektör.
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STYRELSEN

Rose-Marie Johansson

Göran Lindblå

Mats Lundquist

Ingrid Karlsson

Maj-Britt J Lindfors

Anders Stake

Rose-Marie Johansson 1959
Suppleant sedan hösten 2005.
Arbetstagarrepresentant, Handels.
Facklig ledarskapsutbildning, avtals- och förhandlingsutbildning.
Säljare Coop Konsum Nora.

Ingrid Karlsson 1959
Styrelseledamot sedan 2004.
Styrelseledamot i Konsumentföreningen Väst.
Mentalskötarutbildning, företagsekonomi på Komvux, chefsutbildning i SU/Sahlgrenskas regi. Städchef SU/Sahlgrenska
Göteborg.

Göran Lindblå 1954
Styrelseledamot sedan 1999.
Vd och koncernchef i OK ekonomisk förening.
Journalist.
Styrelseordförande för KP Pension & Försäkring, arbetande styrelseordförande i OKQ8 AB, vice styrelseordförande för KFO
samt styrelseledamot i Kooperativa Institutet och Folksam Sak.

Chef för Ledarskapsakademin vid Handelshögskolan i Umeå.
Styrelseledamot i Nordiska Centret vid Fudan University, Shanghai.

Mats Lundquist 1949
Styrelseledamot sedan 2001.
Vice styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm.
Civilekonom.
Senior Consultant i Ipsos Sweden AB.

Anders Stake 1956
Styrelseledamot sedan 2004.
Vd i Konsumentföreningen Gävleborg.
Ekonom.
Styrelseledamot i Kooperationens Förhandlingsorganisation KFO.

Jeanette Franzén 1972
Styrelseledamot sedan 1 januari 2007 (ej med på bild).
Arbetstagarrepresentant, Handels.*
Facklig bolagsstyrelseutbildning samt avtals- och förhandlingsutbildning.
Handläggare KF Sparkassan.

Maj-Britt J Lindfors 1950
Styrelseledamot sedan 2006.
Styrelseordförande i Konsum Nord.
Ekonomie doktor med fokus på strategisk utveckling och förändring.

* Under 2006 har Staffan Westerholm och Ing-Britt Hellqvist varit
Handels arbetstagarrepresentanter i styrelsen.
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KONCERNLEDNINGEN

Koncernledningen
Lars Idermark 1957

Pär Jansson 1957

Vd och koncernchef.
Anställd i KF sedan 2005.
Agronomutbildning samt universitetsstudier i företagsekonomi,
nationalekonomi och juridik.
Tidigare vd och koncernchef LRF Holding AB, vice vd
Föreningsbanken, ställföreträdande vd och koncernchef
FöreningsSparbanken, vice vd Capio AB samt
vd Andra AP-fonden.

Chef KF Detaljhandelsutveckling.
Anställd i KF sedan november 2006.
Köpmannautbildning samt studier i ekonomi och management.
Tidigare försäljningschef KF Stormarknader, vd
Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg, nordisk
operativ chef American Express Business Travel AB och
vd Swebus Express AB.

Leif Linde 1955
Gunnar Ahlström 1957
Vd Akademibokhandelsgruppen AB.
Anställd i KF sedan 1997.
Civilekonom.
Tidigare marknadsdirektör Norstedts Förlag,
vd Norstedts Förlag samt vice vd KF Media.

Direktör KF Förbundskansli.
Anställd i KF sedan januari 2006.
Gymnasieutbildning.
Tidigare förbundssekretare i ABF, partisekreterare,
generaldirektör i Ungdomsstyrelsen samt vd och föreningschef i
Konsumentföreningen Svea.

Kjell Bohlund 1945

Ulla Sandén 1964

Vd Norstedts Förlagsgrupp AB.
Anställd i KF sedan 1983.
Civilekonom.
Tidigare olika anställningar inom tidningsbranschen.

Kommunikationsdirektör.
Anställd i KF sedan augusti 2006.
Civilekonom, Ekonomie Licentiat.
Tidigare forskare marknadskommunikation Handelshögskolan
Stockholm, medierådgivare Initiative Universal,
chef marknadskommunikation Asien, Caltex International Pte Ltd,
projektledare Garbergs Reklambyrå.

Johnny G. Capor 1966
Ekonomi- och finansdirektör.
Anställd i KF sedan oktober 2006.
MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering &
Economics.
Tidigare Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och
London, vd Possio AB, chef Norden och Corporate Finance
Libertas Capital i London.

Ivar Fransson 1957
Vd MedMera AB.
Anställd i KF sedan 2000.
Högskolestudier i ekonomi och juridik.
Tidigare rådgivare nykooperation KOOPI, chef KoopService
Föreningsbanken, affärs- och marknadsutvecklare
Föreningsbanken samt marknadschef FöreningsSparbanken.

Bernt-Olof Gustavsson 1960
Vd KF Fastigheter AB.
Anställd i KF sedan 2000.
Civilingenjör.
Tidigare fastighetschef Fastighets AB Viggen och
affärsområdeschef Fastighets AB Förvaltaren.
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Marie Wiksborg 1965
Personal & HR direktör.
Anställd i KF sedan april 2006.
Civilekonom.
Tidigare Training Manager och Director of Human Resources,
Sheraton Hotel & Towers, Chef Affärsstöd KF Fastigheter AB.

KONCERNLEDNINGEN

Från vänster: Johnny G. Capor, Marie Wiksborg, Gunnar Ahlström, Ivar Fransson, Bernt-Olof Gustavsson, Lars Idermark, Pär Jansson, Ulla Sandén,
Leif Linde och Kjell Bohlund. Bilden togs i samband med KFs koncernledningsmöte som ägde rum den 18 december på Vår Gård i Saltsjöbaden.
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KONTAKT

Kontakt
Kooperativa Förbundet

Vår Gård Saltsjöbaden AB

Tidningen Vi AB

Box 15200
104 65 Stockholm
Besöksadress: Stadsgården 10
Telefon 08-743 25 00
Fax 08-644 30 26
www.kf.se
e-post: info@kf.se
Organisationsnummer 702001-1693
Beställning e-post: trycksaker@kf.se

Ringvägen 6
133 80 Saltsjöbaden
Telefon 08-748 77 00
www.vargard.se

Box 2052
103 12 Stockholm
Telefon 08-769 86 00
www.vi-tidningen.se

Coop Norden AB

PAN Vision Group

Box 21
101 20 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 49, Stockholm
Telefon 08-743 54 00
www.coopnorden.com

Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-597 962 50
www.panvision.com

MedMera AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 00
www.coopmedmera.se

Coop MedMera Kundtjänst
Öppettider: måndag-fredag 09.00-17.00
Telefon 0771-63 36 00
e-post: kundtjanst@coopmedmera.se

Tranbodarna AB
Coop Sverige AB
171 88 Solna
Besöksadress: Englundavägen 4, Solna
Telefon 08-743 10 00
www.coop.se

Norstedts Förlagsgrupp AB

Öppettider: måndag-fredag 09.00-16.00
Telefon 020-53 77 27
e-post: sparkassan@kf.se

Box 2052
103 12 Stockholm
Besöksadress: Tryckerigatan 4,
Riddarholmen
Telefon 08-769 87 00
www.panorstedt.se

KF Fastigheter AB

Akademibokhandelsgruppen AB

Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 20
www.kff.se

Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-769 81 00
www.akademibokhandeln.se

KF Invest AB

Bokus AB

Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 00

Södra tullgatan 4
211 40 Malmö
Telefon 040-35 21 00
www.bokus.com

KF Sparkassa Kundtjänst

KF Föreningsrevision AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon 08-743 25 00
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Box 863
781 28 Borlänge
Telefon 0243-79 47 00

KF Shared Services AB
Box 45022
104 30 Stockholm
Telefon 08-769 80 00
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KFs verksamhetsberättelse för 2006 består av en övergripande presentation
av KFs åtaganden och verksamheter samt av KFs årsredovisning för 2006.
Den vänder sig till förtroendevalda och medlemmar i konsumentkooperationen,
medarbetare i KF-koncernen, intresseföretag och konsumentföreningar samt
leverantörer, kunder och samarbetspartners. Verksamhetsberättelsen finns
också på www.kf.se
Produktion: KF Kommunikation i samarbete med Pontén & Engwall
och Xerox Business Services.
Tryck: Strokirk-Landströms AB Papper: Omslag Maxisilk, Inlaga Scandia 2000
Foto: Bengt Alm och Peter Phillips
KFs 108:e föreningsstämma hålls på Vår Gård Saltsjöbaden den 24 april 2007.
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