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Ägare: 2,9 miljoner medlemmar
i 60 föreningar.

KF Invest Coop Norden
42%KF Fastigheter KF MediaMedMera

Dotterbolag Intressebolag

samt
Vår Gård Saltsjöbaden, KF Föreningsrevision
KF Försäkring, Tranbodarna.

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för 
60 svenska konsumentföreningar med samman-
lagt 2,9 miljoner medlemmar.

KFs roll är att stödja och utveckla den svenska
konsumentkooperationen. Huvuduppgiften är
att utveckla dagligvaruhandeln som både Coop
Norden och konsumentföreningarna driver för
att ge medlemmarna i den svenska konsument-
kooperationen bra varor till bra priser i attraktiva
butiker.

KF äger 42 procent i Coop Norden, nordens
största dagligvaruhandelsaktör. Vidare driver 
KF helägda verksamheter som stödjer daglig-
varuhandeln: KF Fastigheter AB, MedMera AB, 

KF Invest AB, servicebolagen Tranbodarna AB
och KF Föreningsrevision AB, samt mediebolaget
KF Media AB och kursgården Vår Gård
Saltsjöbaden AB.

KF arbetar även med konsumentfrågor genom
opinionsbildning för att förenkla för konsumenter
att göra sina konsumtionsval och för att skapa
ytterligare konsumentnytta för medlemmarna.

Under 2004 var KF fortsatt lönsamt och finansiellt
starkt. Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 1 084 miljoner kronor. Soliditeten var 40,2
procent och skuldsättningsgraden 0,01. Samtliga
helägda dotterbolag var lönsamma.

KF i korthet

KFs verksamhetsberättelse för 2004 består av en övergripande presentation av KFs åtaganden och verksamheter samt av 
KFs årsredovisning för 2004.
Den vänder sig till förtroendevalda i konsumentkooperationen, medarbetare i KF-koncernen, intresseföretag och konsument-
föreningar samt leverantörer, kunder och samarbetspartners. Verksamhetsberättelsen finns också på www.kf.se

Produktion: KF Förbundskansli i samarbete med Modul1/Delores Delores Design och Xerox Business Services
Tryck: Arkpressen AB, Västerås. Papper: Omslag Munken Print Extra 15 300g, inlaga Munken Print Extra 15 150g
Foto: Anders Qwarnström sidorna 2, 60, 61, 62 och 65, Omslag © Jonas Ingerstedt / Johnér

KFs 106:e föreningsstämma hålls på Vår Gård Saltsjöbaden den 26 april 2005
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Innehåll



 
  

Konsumentkooperationens huvuduppgift
är att ge medlemmarna tillgång till bra
varor till bra priser i moderna konkurrens-

kraftiga butiker. Dessutom ska medlemskapet
kunna ge andra värden, från attraktiva erbjudan-
den till kunskap. Under 2004 har antalet med-
lemmar i konsumentföreningarna ökat under det
att försäljningen i butikerna minskat. 

Konsumentkooperationen har inte fullt ut
lyckats med sin uppgift under året. Konkurrens-
trycket är högt och behovet av att öka takten i
utvecklingen stort. Konsumentkooperationen
har inte mött denna utveckling snabbt nog.

En finansiellt stark ägare
Kooperativa Förbundets (KF) roll är att stödja
och utveckla den svenska konsumentkooperatio-
nen, vilket kräver en stark finansiell ställning och
en stark organisation. KF bidrar till goda förut-
sättningar att utveckla de verksamheter, som drivs
av konsumentföreningarna och är en aktiv ägare
i hel- och delägda bolag. Dagligvaruhandeln
inom Coop Norden och i föreningarna är KFs
huvuduppgift. Inom KF-koncernen drivs verk-

samheter som stödjer dagligvaruhandeln: KF
Fastigheter AB, MedMera AB och KF Invest AB
med flera.

Under 2004 har den finansiella ställningen i KF
fortsatt att förbättras. Samtliga helägda dotterbolag
inom KF är lönsamma. KF lånar enbart från
medlemmarna och inte från banksystemet.
Soliditeten är 40,2 procent och skuldsättnings-
graden 0,01. Under 2004 sålde KF modekedjan
KappAhl efter att ha förbättrat bolagets resultat
avsevärt under de senaste två till tre åren. Även
KFs innehav i hemelektronikkedjan Power såldes
under året efter omfattande strukturåtgärder, som
medfört förbättrat resultat. Båda företagen finns
emellertid kvar i MedMera-programmet.

Inom KF har de interna resurserna och organisa-
tionen förstärkts för att kunna fullgöra uppgiften.
KF är nu finansiellt och organisatoriskt berett att
axla en ännu mer aktiv roll gentemot såväl det
delägda Coop Norden som den dagligvaruhandel
konsumentföreningarna driver för att förnya och
förbättra butiksdriften.

Vd har ordet



 
  

Ökad utvecklingstakt i svensk
dagligvaruhandel

Utvecklingstakten i den svenska dagligvaruhandeln
är mycket hög. Den internationella konkurrensen
ökar och trenden går mot allt större företag. 
I Sverige sjunker matpriserna, till gagn för konsu-
menterna, och det sker i de flesta fall med utbud
av bra varor. 

Denna utveckling kunde förutses redan för några
år sedan och KF har verkat för att konsument-
kooperationen ska stå redo att möta den. Bland
annat låg insikten om vikten av ökad inköps-
volym och mer samverkan om butiksutveckling
bakom bildandet av Coop Norden 2002. Genom
Coop Norden skulle konsumentkooperationens
butiker i Sverige, Norge och Danmark få lägre
inköpspriser, sänka priserna till medlemmarna
och därigenom skapa mervärde. 

Utvecklingen har dock accelererat sedan hösten
2003. Nya butiker etableras i Sverige i en takt
som saknar motstycke. Hela konsumentkoopera-
tionen känner av den hårdnande konkurrensen.

För att möta konkurrensen behöver den koopera-
tiva förändringstakten öka. Den svenska konsu-
mentkooperationen behöver ännu lägre kostnader,
lägre priser och fler nya, slagkraftiga och ännu
mer attraktiva butiker. Förändringarna måste gå
snabbt.

Coop Norden kommer att behöva göra omfat-
tande satsningar under de kommande åren för att
nå lönsamhet och ge medlemsfördelar. Samma
sak gäller ett stort antal konsumentföreningar.
KF är rustat för att kunna bidra till dessa sats-
ningar, så att konsumentkooperationens butiker
ges samma förutsättningar som allt mer interna-
tionella och större konkurrenter.

Stödja den moderna 
konsumentens val

Konsumentkooperationen är ägd och styrd av
medlemmarna genom de 60 konsument-
föreningarna. Sedan mer än hundra år arbetar
konsumentkooperationen på olika sätt för att ge
medlemmarna möjlighet till bättre och enklare
val i den vardagliga konsumtionen. 

Konsumentkooperationen har varit föregångare
genom att äga produktion för att ge medlemmarna
attraktiva valmöjligheter i butiken, genom

butiksutveckling för att erbjuda bättre butiker,
genom rationell varuförsörjning för att skapa
inköpskraft och genom information och opinions-
bildning i konsumentfrågor.

Konsumentkooperationen ska erbjuda medlem-
marna minst lika bra fördelar i butikerna som
konkurrenterna kan ge och samtidigt ska butikerna
vara lönsamma. KF ska också på ett aktivt och
öppet sätt sprida konsumentinformation och
driva opinionsbildning om medlemmarnas hus-
hållning.

Den kooperativa organisationen ska hela tiden
anpassas för att förenkla för moderna människor
att göra sitt konsumtionsval, framföra sina åsikter
och därigenom påverka produktion och utbud.

Redo för morgondagen
KF drivs av uppfattningen att formerna för verk-
samheten och prioriteringarna ständigt måste
omprövas för att i varje tid på bästa sätt fullgöra
uppgiften. Samarbete för att öka konkurrens-
kraften är ett tydligt exempel. 

KF har haft en positiv finansiell utveckling
under de senaste tre till fyra åren samtidigt som
den kooperativa dagligvaruhandeln – såväl i det
delägda Coop Norden som i konsument-
föreningarna – har fått ökade problem. Under de
närmaste åren ska KF bidra till en högre utveck-
lingstakt och förstärkt inköpssamverkan för att
därmed skapa nytta för medlemmarna. 

Finansiellt och organisatoriskt har KF god
beredskap. 

Börje Fors
Vd Kooperativa Förbundet



 
  

Fortsatt lönsamhet för KF
Den positiva resultatutvecklingen från år 2003 fortsatte och KF redovisar vinst för år 2004. Resultat före skatt
uppgick till 1084 Mkr (228), inklusive poster av engångskaraktär om 834 Mkr. På tre år har resultatet före skatt
ökat från –662 Mkr till 1084 Mkr, en ökning med 1746 Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster år 2004 har
resultatet före skatt på tre år ökat 912 Mkr till 250 Mkr.

Starka finanser
KFs finansiella ställning förstärktes ytterligare under året till följd av ett positivt resultat från de löpande verksam-
heterna samt från avyttringar. Soliditeten stärktes under året till 40,2 procent (36,4). Skuldsättningsgraden för-
bättrades till 0,01 (0,40). Nettoskulden var endast 68 Mkr vid årets slut (1 812).

Konsolidering
Helägda KappAhl avyttrades per den 30 november med betydande reavinst. KFs kvarvarande andel (24 procent) i
Power Hemelektronik avyttrades per den 30 juni. KFs innehav i Saba Trading (15 procent) avyttrades i december
till majoritetsägaren Dole. KappAhl och Power kvarstår i MedMera-programmet även efter avyttringarna.
Likvidationen av Coop Bank avslutades i december med positiv resultatpåverkan om sju miljoner kronor.

Utveckling av MedMera
Vid halvårsskiftet 2004 överfördes stora delar av den verksamhet, som tidigare funnits i moderföretaget KF inom
enheten KF Kort, till dotterbolaget MedMera. Dotterbolaget MedMera ansvarar för Coop MedMera-konceptet.

KF Konsument
I slutet av året bildades KF Konsument som ett samordnings- och kompetenscentrum för konsumentfrågor.
Avsikten är att stärka rollen som opinionsbildare och att stödja arbetet med konsumentfrågor i hela konsument-
kooperationen.

Konkurrensutsatt dagligvaruhandel
Den kooperativa dagligvaruhandeln utvecklades svagt under året. Nya butiksytor etablerades på den svenska 
marknaden i en snabbare takt än någonsin tidigare, främst inom lågprissegmentet och stormarknader.
Konsumentkooperationens marknadsandel minskade från 18,3 till 17,5 procent, ett historiskt sett kraftigt fall.
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Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag 2004 2003 2002 2001 2000

KF-Koncernen

Försäljning, exkl moms, Mdr 29,0 31,6 18,5 32,2 31,8

Resultat efter finansiella poster, Mkr 1084 228 –280 –662 402

Antal försäljningsställen, i Sverige, KF 54 177 174 661 784

Medelantal anställda 1 321 3 576 3 758 17 361 17 988

Coop Norden i Sverige

Antal försäljningsställen, Coop Sverige* 383 398 416

Medelantal anställda, Coop Sverige* 9 866 11 591 12 322

Konsumentföreningarna

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

Antal försäljningsställen 470 502 520 547 574

Medelantal anställda 8 317 8 591 8 676 8 821 8 998

Antal föreningar 60 63 65 67 75

Antal medlemmar (tusental) 2 940 2 876 2 791 2 678 2 563

* Till och med 2001 ingick Coop Nordens sverigeverk-
samhet, försäljningsställen och anställda i KF-koncernen.



 
   

KF är som förbund för konsumentfören-
ingarna och som ägare i Coop Norden en
stor aktör på den svenska dagligvarumark-

naden. Konkurrenstrycket i dagligvaruhandeln är
hårt och omställningstakten hög. Bakom denna
utveckling finns krav från konsumenter och
medlemmar på framför allt lägre priser. En snabb
internationalisering och allt större aktörer driver
fram effektiviseringar och lägre kostnader i alla led. 

KFs uppdrag
KF bidrar som förbund för konsumentförening-
arna till att utveckla den dagligvaruhandel, som
föreningarna driver och är en aktiv ägare till
Coop Norden och de helägda dotterbolagen
samt arbetar med konsumentfrågor – som 
opinionsbildare och kunskapsgivare. KF bidrar
härigenom till att medlemmarna i den svenska
konsumentkooperationen kan handla bra varor
till bra priser och har möjlighet att fatta beslut på
välinformerade grunder.

Strategiska hörnstenar i 
verksamheten

KF har under de senaste åren genomfört en tydlig
renodlingsstrategi. Den verksamhet som nu finns
inom KF är i huvudsak nödvändiga strategiska
hörnstenar för föreningarna och dagligvaru-
handeln: Fastighetskompetens, utveckling av
medlemsförmåner, finansiell kapacitet, förenings-
utveckling samt arbete med konsumentfrågor.

KF arbetar aktivt med att utveckla de hel- och
delägda verksamheterna. Målet är att samtliga
verksamheter ska vara lönsamma och långsiktigt
konkurrenskraftiga.

Under 2004 avyttrades modekedjan KappAhl
samt resterande innehav i hemelektronikkedjan
Power. Genom aktivt ägarskap hade KF i båda
fallen vänt resultatutvecklingen i bolagen.

Starka konsumentföreningar 
KF driver aktivt på omställningstakten i den
konsumentkooperativa dagligvaruhandeln. Som
serviceorgan till konsumentföreningarna erbjuder
KF bland annat affärsutveckling, finansiering samt
fastighetskompetens. KF verkar även för att Coop
Norden och föreningarna ska öka sin samverkan.
Samverkan gäller allt från inköp, sortiment och
prisfilosofi till utformning av butiker och koncept.
Målet för den konsumentkooperativa daglig-
varuhandeln är att behålla marknadsandelarna
med lönsamhet.

Ett konkurrenskraftigt och 
lönsamt Coop Norden. 

Som största ägare i Coop Norden verkar KF för
en sund utveckling av företaget genom att till-
sammans med övriga ägare ställa krav, skapa
finansiellt utrymme och utöva aktivt styrelse-
arbete i syfte att kunna ge medlemmarna bra
varor till fördelaktiga priser. Målet för Coop
Norden är på kort sikt att återetablera konkurrens-
kraften. Detta ska långsiktigt kunna utföras med
tillräcklig lönsamhet.

Kooperativa Förbundets 
långsiktiga inriktning



 
   

Attraktivt medlemskap
Konsumentkooperationens verksamheter ska ge
medlemmarna ekonomiska, ekologiska och sociala
mervärden. Under 2004 bildades ett särskilt bolag,
MedMera AB, för att få ytterligare kraft i utveck-
lingen av medlemskonceptet och ge både daglig-
varuhandeln och medlemmarna bättre service. 

KF Konsument
Konsumentkooperationen är pådrivande i kon-
sumentfrågor för att skapa rätt förutsättningar
för kundens val. KF har under året startat upp-
byggnaden av ett kompetens- och samordnings-
centrum – KF Konsument – för att konsument-
kooperationen i samverkan mellan KF och för-
eningarna ska kunna driva dessa frågor på ett
effektivt sätt. Målet med detta arbete är att skapa
ytterligare konsumentnytta för medlemmarna. 

Fastighetskompetens
KF äger och utvecklar fastigheter tillsammans
med dagligvaruhandeln och erbjuder tjänster
kring etableringsfrågor och fastigheter för kon-
sumentföreningarna.

Kapitalförvaltning och 
finansverksamhet

KF förvaltar medlemsinlåningen. Inlåningen ska
vara tryggt placerad. Tillgångarna förvaltas så att
KF har hög likvid beredskap.

Lönsamhet och finansiell styrka
KF måste vara lönsamt i sin egen affärsverksamhet
för att långsiktigt kunna upprätthålla finansiell
styrka och därigenom bidra till att stödja för-
eningarna och Coop Norden. KF ska årligen
uppnå och bibehålla en låg nettoskuld med en
skuldsättningsgrad under 0,4 samt en soliditet
över 40 procent. KF ska huvudsakligen vara
finansierat av medlemmarna och oberoende av
banklån. En stark finansiell ställning ger beredskap
att aktivt stödja framtidsinvesteringar. 



 
  

Konsumentkooperationens grunduppdrag
har genom den mer än hundraåriga histo-
rien varit detsamma: Att skapa nya med-

lemsfördelar, att lösa problem för medlemmarna
och att skapa valmöjligheter. I varje tid har dock
detta uppdrag haft olika tyngdpunkter. 

Vägen till en modern 
konsumentkooperation 

Den svenska kooperationen startades för att
medlemmarna skulle kunna köpa varor till rimliga
priser. Då var problemen dålig kvalitet, otillräck-
ligt utbud och höga priser. Under andra hälften
av 1800-talet startades allt fler kooperativa företag.
År 1899 gick en del av dessa samman och bildade
ett förbund: KF. 

Monopolutmanaren
Den ineffektiva varumarknaden och svårigheter
för de kooperativa företagen att köpa in varor
ledde till att KFs roll breddades. Från 1905
omfattade den även inköpsverksamhet. Den blev
så framgångsrik att enskilda handlare kände sig
hotade och fick de samlade margarinproducen-
terna – margarinkartellen – att bojkotta leveranser
till KF. KF förvärvade då en margarinfabrik.
Detta blev första steget i en industristrategi. När
produkter var undermåliga, överprissatta eller
omöjliga att få tag på producerades de istället av
KF. De framgångsrika monopol- och kartell-
striderna på 1920- och 1930-talet ledde till ökad
konkurrens på producentmarknaden. Samtidigt
kunde den effektiva produktionen i KFs industri-
företag bidra till sänkta priser. KF blev en mång-
skiftande koncern med tung industri, konsument-
varuindustri och livsmedelsproduktion. 

Föregångaren och 
samhällsbyggaren

KF blev också ett kunskapscentrum för kooperativ
detaljhandel. En modern och hygienisk utform-
ning av butikerna drevs fram och självbetjäningen,
som introducerades på 1940-talet, fick många
efterföljare. Den första yrkesutbildningen för

detaljhandeln utvecklades och konsumentinfor-
mation, folkbildning och opinionsbildning växte
fram. Att vara ett stort företag med bildningsideal
gjorde KF till en viktig del av samhällsbyggandet.
Konsumentkooperationen har också varit ledande
när det gäller nya butikskoncept, snabbköp,
varuhus och stormarknader.

Ett ekologiskt genombrott
Under 1980-talet fick konsumentkooperationens
uppdrag ytterligare en inriktning – att öppna
marknaden för ekologiska och miljöanpassade
varor. Medlemmarna visade ett allt större intresse
som konsumentkooperationen kunde möta.
Kooperationen blev, och är än idag, en föregångare
för ekologiska och miljöanpassade varor i den
svenska dagligvaruhandeln. 

Finansiella problem och 
förändringskrav

Mot slutet av 1980-talet och under 1990-talet
blev det tydligt att KFs producentuppgift var
slutförd. Allt fler tillverkare innebar ökad kon-
kurrens. KF hade, på samma sätt som flera stora
bolag i Sverige vid denna tid, byggt upp ett
diversifierat konglomerat med ägande i en rad
olika branscher. I början av 1990-talet fyllde
egen produktion inte längre samma funktion när
det gällde att skapa bästa medlemsnytta. Liksom
många andra företag fann KF att renodling och
fokus var en bättre väg till framgångsrika affärer. 

Samtidigt inleddes den djupgående strukturella
omvandling av dagligvarubranschen som pågår
än idag. Internationaliseringen påbörjades och
konkurrensen skärptes ytterligare. Den kooperativa
dagligvaruhandeln fick ekonomiska problem och
svårt att klara av marknadens ökade förändrings-
takt. I detta sammanhang föddes tankarna på en
nordisk konsumentkooperation, som skulle
kunna effektivisera inköpen och sänka priserna
samt på nya sätt kunna underlätta konsumentens
val genom bra och prisvärda produkter, men
också genom att hela tiden hålla sig uppdaterad
om och driva de frågor som dagens konsumenter
tycker är viktiga.

En modern konsumentkooperation



 
   

Ibörjan av 2000-talet var KF i ekonomisk och
finansiell kris delvis till följd av det pågående
omstruktureringsarbetet i dagligvaruverksam-

heten men framförallt på grund av andra sats-
ningar. 2001 startade ett åtgärdsprogram för att
förbättra den finansiella ställningen och vända
resultatutvecklingen. Under 2004 har åtgärds-
programmet fullföljts i de helägda bolagen.
Soliditeten har höjts, från 26,5 procent 2001 till
40,2 procent 2004, samtidigt som skuldsättnings-
graden har minskat från 1,10 till 0,01. Idag
behöver KF inga banklån. All inlåning sker från
medlemmarna.

Verksamheten är sedan 2002 uppdelad i ett
lönsamt och finansiellt starkt ägarförbund med
starka och lönsamma helägda verksamheter samt
i en dagligvarubaserad detaljhandelsverksamhet
som drivs av Coop Norden.

Bildandet av Coop Norden
Under lång tid hade konsumentkooperationen
förutsett behovet av större företag med lägre
kostnader inom dagligvaruhandeln och av sam-
verkan i ett större sammanhang. Efter omfattande
strategiska och finansiella analyser bildades Coop
Norden under 2002 för att ta över den dagligvaru-
baserade detaljhandel som KF drev. Detta dansk-
norsk-svenska bolag syftade till att möta den allt
mer internationaliserade konkurrensen inom
dagligvaruhandeln. 

Fokus på kärnverksamheten
För att säkerställa finansiell styrka och för att
fokusera på kärnverksamheten beslöt KF under
2001 att sälja ett antal verksamheter, som inte
var direkt stödjande till dagligvaruhandeln. 

Kosmetikkedjan Kicks och innehavet i 
Karlshamns AB har avyttrats liksom innehaven i
medieföretaget Bibliotekstjänst, grossisten SABA
Trading AB och fastighetsbolaget Atrium
Fastigheter AB.

KFs kvarvarande verksamhet i Coop Elektro,
som i Sverige drev butiker under varumärket
Coop Power, avyttrades i juli 2004 efter att bola-
gets resultat kraftigt hade förbättrats. Efter flera
år med svag utveckling och hårdnande konkurrens

omstrukturerades bolaget 2002/2003 samtidigt
som norska Expertgruppen blev ny delägare.
Den svenska butiksverksamheten gick in i bolaget
Power Hemelektronik AB. 
I slutet av 2004 såldes även modekedjan KappAhl.
Genom att koncentrera verksamhet och sortiment,
ha större fokus på kedjans huvudmålgrupp och
reducera kostnader förbättrades KappAhls resultat
med över 350 miljoner kronor på tre år. Under
2003 redovisade KappAhl ett rörelseresultat på
120 miljoner kronor, och vid försäljningen hösten
2004 hade KappAhl en vinstnivå på knappt 200
miljoner kronor mätt som rullande tolvmånaders
resultat. 

Därtill har Coop Bank helt avvecklats under
2003-2004. 

Offensiva satsningar
KF har under de tre senaste åren gjort offensiva
satsningar i kvarvarande dotterbolag för att för-
bättra lönsamheten. Detta gäller inte minst KF
Media och KF Fastigheter.

KF Invest har förstärkts för att kunna erbjuda
föreningar och dotterbolag mer kvalificerat stöd i
finansiella frågor samt för att ytterligare förstärka
förvaltningen av KFs finanser och överskotts-
kapital. Genom bildandet av MedMera AB satsar
KF på att ytterligare utveckla både medlemsför-
måner och det strategiska arbetet med medlems-
basen. KF har också påbörjat uppbyggnaden av
ett samordnings- och kompetenscentrum för
konsumentfrågor. Avsikten är att stödja arbetet
med konsumentfrågor i hela konsumentkoopera-
tionen.

Efter de senaste årens förbättring av likviditet
och resultat står KF väl rustat för att ytterligare
driva på utvecklingen och förnyelsen av den koo-
perativa dagligvaruhandeln.

KF redo för morgondagen



 
   

KF arbetar aktivt med utveckling av den
konsumentkooperativa dagligvaruhandeln
i Sverige som störste ägare i Coop Norden

och som rådgivare och internbank till de konsu-
mentföreningar, som driver egen detaljhandel.

Den svenska dagligvaruhandeln befinner sig i en
period av genomgripande strukturell omvandling.
Under 2004 har denna utveckling accelererat
framförallt genom de nya lågpriskedjornas intåg
på den svenska marknaden. Fler stormarknader
och nya lågpriskoncept har lett till ökad konkur-
rens som gett konsumenterna lägre priser.

Förändrade kundkrav
Traditionella medelstora dagligvarubutiker
(supermarkets), den vanligaste butiken i stads-
miljö eller förort, har svårast att möta kundernas
allt mer varierande inköpsbeteende. 

Stormarknader, lågprisbutiker, närbutiker
med begränsat sortiment och specialiserade livs-
medelsbutiker svarar alla bättre mot kundernas
skiftande önskemål.

De regionala variationerna i butiksstrukturen är
stora. I hela landet svarar stormarknader för i
genomsnitt 12 procent av försäljningen inom dag-
ligvaruhandeln och lågprisbutikerna för 11 pro-
cent. I vissa delar av södra Sverige svarar stor-
marknader för nästan 30 procent av försäljningen
och lågprisbutikerna för närmare 20 procent. 

Egna varumärken vinner terräng
Egna varumärken blir en allt viktigare del av
butikernas utbud. För kunderna innebär det
framförallt att priserna blir lägre. Hos de stora
kedjorna i Sverige ligger andelen egna varumärken
idag på 10-15 procent, men den väntas öka. 
I andra delar av Europa, där egna varumärken
funnits längre, ligger andelen på 30-40 procent
av utbudet och hos vissa lågprisaktörer kan andelen
egna varumärken vara upp till 85 procent.
Konsumentkooperationen har historiskt varit
föregångare när det gäller egna varumärken
genom Blå-Vitt, Änglamark, etc.

Krav på ökad omställning
Omvandlingen mot allt större, internationaliserade
och kostnadseffektiva företag märks nu tydligt på
den svenska marknaden. Trots en låg volymökning
i marknaden har flera stora internationella aktörer
etablerat sig i Sverige de senaste åren. Vidare har
framväxten av starka nationella och samverkande
butikskedjor ytterligare ökat konkurrensen om
konsumenterna. 

De nyetableringar, som genomförs under 2004
och 2005, medför att affärsytorna för dagligvaru-
handel i landet ökar med omkring tio procent
och nyetableringstakten förväntas vara fortsatt
hög under de kommande åren. Denna utveckling
påverkar de etablerade kedjorna olika, beroende
på var nyetableringar sker och hur produktiva
och attraktiva butikerna är. 

Både Coop Norden och de detaljhandelsdrivande
föreningarna arbetar aktivt på flera fronter för att
möta den ökade konkurrensen, bland annat med
utveckling av butikskoncept och ökad andel egna
varumärken samt med nyetableringar och ned-
läggningar av butiker. 

Dagligvaruhandeln i Sverige 2004 

Kooperativ marknadsandel dagligvaror 17,5% (18,3)

Förändring på dagligvarumarknaden 2004
ANDEL FÖRÄNDRING

PROCENT PROCENTENHETER

STORMARKNADER 11,6 +0,2
LÅGPRIS 11,4 +1,3
SUPERMARKETS OCH
TRADITIONELLA BUTIKER 51,9 – 1,7
SERVICEBUTIKER 1,0 +0,1
ÖVRIGA 24,1 – 0,1







 
 

Konsumentkooperationens bas är de 2,9
miljoner medlemmarna. De är medlemmar
i någon av de 60 konsumentföreningarna,

som i sin tur är medlemmar i Kooperativa
Förbundet. KF agerar på föreningarnas uppdrag,
både som stöd för att utveckla den dagligvaru-
handel som föreningarna driver och som aktiv
ägare till Coop Norden och de helägda dotter-
bolagen. 

I konsumentkooperationen finns idag 55 för-
eningar som driver detaljhandel. De representerar
40 procent av medlemmarna och står för cirka
45 procent av den konsumentkooperativa detalj-
handeln i Sverige. Fem föreningar (Norrort,
Solidar, Stockholm, Svea och Väst) överlät under
1990-talet sin detaljhandel till KF. Idag ingår
butiker och stormarknader i deras områden i
Coop Norden och föreningarnas inflytande i
dagligvaruhandeln sker i enlighet med samråds-
avtal. Dessa fem föreningar representerar cirka
60 procent av medlemmarna.

Alla konsumentföreningar arbetar med med-
lemsfrågor och med miljö- och konsument-
politiska frågor. 

Färre och starkare föreningar
De senaste trettio åren har antalet föreningar
minskat från över 200 till 60 vid utgången av
2004. Omstruktureringen fortsatte under 2004.
Detaljhandelsdrivande Konsum Svedala fusione-
rades med Ktf Solidar. Två föreningar, KpF
Framåt i Broakulla och Mattmars kf, trädde i 
likvidation. Bland de detaljhandelsdrivande 
föreningarna togs i början av 2005 beslut om att
slå samman Kf Tåsjö i Hoting med Konsum
Nord och Ktf Karlskoga med Konsum Värmland. 

Detaljhandelsdrivande föreningar
De detaljhandelsdrivande föreningarna har liksom
Coop Norden känt av den pågående struktur-
omvandlingen och priskonkurrensen i Sverige.
Förändringarna har varit särskilt påtagliga för
föreningar i södra och sydöstra Sverige. Där har
lågprisbutiker och stormarknader en hög mark-
nadsandel, vilket har ökat pris- och omvandlings-
trycket. 

För att möta den ökade konkurrensen har
samarbetet mellan föreningarna, Coop Norden
och KF utvecklats och fördjupats. Det gäller sär-
skilt samverkan för att utveckla nya, attraktiva
butikslägen och handelsplatser. Ett exempel är
handelsplatsen Lillänge vid E14 utanför Öster-
sunds centrum. Konsum Jämtland och KF
Fastigheter äger och har gemensamt utvecklat
området. Den största enheten på handelsplatsen
är en nyetablerad Coop Forum, som är den första
som drivs av en konsumentförening med Coop
Nordens koncept. 

De detaljhandelsdrivande föreningarna driver
delvis sina butiker under andra koncept än Coop
Norden. I vissa fall samverkar föreningarna med
Coop Norden för att kunna utnyttja något av
deras butikskoncept.

Parallellt med utveckling av nya enheter har
föreningarna ökat takten i att avveckla mindre
och olönsamma butiker. 

Konsumentföreningarnas verksamhet 

Coop Norden driver den dagligvarubaserade kooperativa
detaljhandeln i mellersta, västra och sydvästra Sverige
(gröna områden). Detaljhandelsdrivande föreningar driver
verksamheten i övriga Sverige (gråa områden).



 
 

Ekonomisk utveckling 
under året

Något konsoliderat bokslut för föreningarna görs
inte. Det sammanlagda resultatet för de detalj-
handelsdrivande föreningarna försämrades dock
med i storleksordningen 100 Mkr jämfört med
föregående år. Resultatnedgången beror framför
allt på en minskad försäljningsvolym samt en
lägre bruttomarginal till följd av sjunkande priser.
Detaljhandelsförsäljningen i de 55 detaljhandels-
drivande föreningarna uppgick till sammanlagt
16,0 miljarder kronor. Dagligvaruvolymen mins-
kade totalt med 2,2 procent medan specialvarorna
minskade med 0,2 procent. 

Medlemsfrämjande föreningar
De medlemsfrämjande föreningarnas verksamhet
inriktas, förutom på ägarfrågor, huvudsakligen på
medlems-, miljö- och konsumentpolitiska frågor.
De driver medlemmarnas inflytande i butiker
och stormarknader lokalt genom butiksråd eller
motsvarande, där medlemsföreträdare, butikschef
och personalrepresentanter ingår, samt genom
regionråd.

I Detaljhandelsrådet träffar föreningarnas repre-
sentanter KFs och Coops ledning samt cheferna
för de nationella kedjorna. Föreningarna utövar
också indirekt inflytande över Coop Norden
genom KFs ägande

Flera av de fem föreningarna har under året
arbetat med att utveckla den egna organisationen
och med att förstärka relationen med den koope-
rativa detaljhandeln i respektive föreningsområ-
de. Konsumentföreningen Stockholm införde en
ny medlemsdemokratisk organisation med tio
distrikt. I samband med den nya organisationen
infördes möjligheten att rösta via föreningens
hemsida med medlemskortet CoopMedMera
som id-handling. Konsumentföreningen Väst
har vidareutvecklat referensgrupper knutna till
butikerna som ett sätt att skapa dialog mellan
medlemmar och butiker, vilket mottagits mycket
positivt av medlemmarna.

På många orter genomförde föreningarna
tematräffar om konsumentfrågor, exempelvis
föreläsningar om det dolda sockret i vår mat. 
I Konsumentföreningen Svea anordnades 1 113
aktiviteter – till exempel föreläsningar och tema-
träffar - i butikerna av 138 olika butiksråd.

MEDLEMSANTAL

1,1 miljoner, en ökning med 1,7 procent* under 2004
ANTAL FÖRENINGAR 55

Medlemsfrämjande föreningar

Detaljhandelsdrivande föreningar

De nio största föreningarna när det gäller 
försäljning är Konsum Nord, Konsum Värmland, 
Ktf Bohuslän-Älvsborg, Konsum Norrbotten, 
Ktf Göta, Ktf Gävleborg, Ktf Kristianstad-Blekinge,
Konsum Jämtland och Ktf Malmfälten. Dessa
föreningar svarade 2004 för omkring 84 procent
av den totala handeln i samtliga detaljhandels-
drivande föreningar.

MEDLEMSANTAL 

1,8 miljoner, en ökning med 2,6 procent* under 2004 
ANTAL FÖRENINGAR 5

(*Korrigerat för Konsum Svedalas fusion med Solidar)

KONSUMENTFÖRENINGARNA

Stockholm, Svea, Solidar, Väst och Norrort. 



 
  

Coop Norden AB är sedan 2002 nordens
största dagligvaruhandelsaktör med 50
miljarder kronor i försäljning i egna butiker

och cirka 30 miljarder kronor i grossistomsättning
till svenska, danska och norska butiker, som drivs
av detaljhandelsdrivande föreningar.

Coop Norden ägs av KF tillsammans med danska
FDB och norska Coop NKL. Coop Norden bil-
dades för att stärka den kooperativa dagligvaru-
handeln och möta den allt hårdare konkurrensen.
Genom att samverka i Norden inom flera områden
som inköp och konceptutveckling ska Coop
Norden ge kunder och medlemmar fördelar och
dessutom skapa en vinstgivande verksamhet.

I Sverige och Danmark driver Coop Norden
egna butiker och svarar för varuförsörjningen till
de detaljhandelsdrivande föreningarna. I Norge
sköter Coop Norden via sitt dotterbolag Coop
Norge varuförsörjningen till föreningarnas butiker.

Ökad andel egna varumärken
Under 2004 har Coop Norden arbetat intensivt
med utveckling och lansering av egna varumärken.
I hela Norden lanserades det gemensamma låg-
prisvarumärket X-tra. Det möter kraven på bra
produkter till lågt pris och bidrar till att stärka
Coops attraktivitet hos kunderna. Även de 
finländska kooperationerna deltar i samarbetet
kring X-tra produkterna, vilket innebär ökade

inköpsvolymer och låga priser. Coop Nordens
varumärke Coop används på produkter som 
kännetecknas av hög kvalitet men med lägre priser
än leverantörsvarumärken på marknaden. Flera
nya produktserier lanserades 2004 under varu-
märket Coop.

Coop Norden har under 2004 också lanserat egna
varumärken inom non-food. Varumärket Hugin
omfattar hushållsapparater såsom dammsugare
och kaffekokare. Ino erbjuder ett sortiment inom
hemunderhållning, som exempelvis DVD- och
videobandspelare. 

Nordens största inköpare
Coop Norden är den största inköparen av daglig-
varor i Norden. Gemensamma inköp har lett till
förmånliga avtal, vilka resulterat i lägre inköps-
priser. Under året infördes lägre permanenta priser
på stora delar av sortimentet i Coop Nordens
butiker.

Effektivare butiksdrift
För att öka betoningen på butiksdriften i Coop
Norden (totalt tio konceptkedjor; sex i Danmark
och fyra i Sverige) införde Coop Norden under
2004 en ny organisation. Huvudkontoren för
Coop Danmark och Coop Sverige integrerades i
Coop Norden. Den norska verksamheten berördes
inte, eftersom de norska butikerna ägs och drivs
av föreningarna. 

Den nya organisationen betonar en nödvändig
renodling av butikskedjor och koncept. Coop
Norden särskiljer fem tydliga butiksformat – 
närbutik, supermarket, storbutik, stormarknad
och lågpris – samt formatet Bygg & Trädgård.

Coop Norden AB 
vd: svante nilsson

Coop Norden

Coop NKL
20%

FDB
38%

KF
42%




  

Ekonomisk utveckling 
under året 

Coop Nordens totala omsättning ökade med
drygt en procent till 86,5 miljarder kronor för
2004. Den norska verksamheten uppvisade en
kraftig tillväxt. I Danmark följde Coop Norden
marknadens tillväxt, medan marknadsandelen
sjönk i Sverige med 0,6 procentenheter. 

Bolagets rörelseresultat blev 179 miljoner kronor
(457). Coop Norges resultat ökade kraftigt.
Resultatet i den danska verksamheten försämrades.
Den svenska verksamhetens rörelseresultat 
försämrades med 336 miljoner kronor till 
-111 miljoner kronor. Coop Nordens totala
resultat före skatt uppgick till -224 miljoner 
kronor (22).

Sedan Coop Norden bildades har marknaden
inom den nordiska dagligvaruhandeln blivit
avsevärt hårdare. En fortsatt intensiv priskonkur-
rens är att vänta.  Målet för Coop Norden är att
skapa fler inköpsfördelar, öka omställningstakten
i butiksledet samt att ytterligare kraftsamla kring
växande butikskoncept och förbättra marknads-
andelarna. Framförallt måste Coop Norden
kunna erbjuda medlemmarna lika bra eller bättre
priser än konkurrenterna.

Coop Nordens koncept i Sverige

Coop Forum
Stormarknadskedjan som erbjuder ett brett 
sortiment till låga priser samt generösa öppettider.
Coop Forum Bygg & Trädgård har ett brett sorti-
ment av produkter för hem och trädgård.

Coop Konsum 
Storbutikskedjan med tydligt fokus på ekologiska
produkter och med ett bra sortiment av mat och
dagligvaror.

Coop Extra
Lågpriskedjan där det ska vara enkelt och smidigt
att handla ett brett sortiment till låga priser. 

Coop Nära 
Närbutikskedjan som sätter snabbhet, bekväm-
lighet och enkelhet i fokus genom närhet till
kunden och generösa öppettider.

STYRELSEORDFÖRANDE

Ebbe Lundgaard (FDB)

FRÅN KF HAR FÖLJANDE PERSONER INGÅTT I COOP NORDENS
STYRELSE

Nina Jarlbäck, Jan Andersson, Börje Fors,
Laszlo Kriss, Leif Olsson

Nyckeltal

2004 2003

FÖRSÄLJNING, MDR 86,5 86,1
RÖRELSERESULTAT, MKR 179 457




  

KF Fastigheter har tre uppdrag inom
konsumentkooperationen; att vara en
långsiktig och stabil resultatgivare för

KF-koncernen, att som kompetenscentrum i
fastighetsfrågor erbjuda fastighetsrelaterade
tjänster samt att aktivt kombinera fastighetskapital
och kompetens för att skapa positioner och
unika mervärden för den svenska konsument-
kooperationen.

KF Fastigheters affärsidé är att skapa, driva,
effektivisera samt utveckla attraktiva och lönsamma
marknadsplatser och köpcentra. Det sker tillsam-
mans med kunderna med fokus på kooperativ
detaljhandel.

Under 2004 har framförallt uppdraget som kom-
petenscentrum för Coop Norden och konsument-
föreningarna fördjupats och utvecklats. 
KF Fastigheter har dessutom varit engagerat i
några av Sveriges största utvecklingsprojekt inom
detaljhandeln.

Ett efterfrågat 
kompetenscentrum

KF Fastigheters tjänsteverksamhet är inriktad
mot Coop Norden, konsumentföreningarna och
den egna fastighetsportföljen. Under året har KF
Fastigheters tjänster varit mycket efterfrågade
och bolaget har deltagit i flera uppdrag. 
KF Fastigheter har förstärkt sin kompetens på
flera områden för att ännu bättre kunna leva upp
till kundernas behov och krav. Exempelvis har
KF Fastigheter börjat erbjuda marknadsanalys-
tjänster. Bolaget har, på uppdrag av detaljhan-
delsdrivande föreningar, gjort flera struktur-
utredningar av butiksnät och marknadsområden.
De närmaste åren ser KF Fastigheter ett behov av
ökad kompetens kring köpcentrum varför KF
Fastigheter under 2004 har satsat på att fördjupa
denna kompetens.

Breddat samarbete med Coop
Norden

KF Fastigheter har ett omfattande avtal med
Coop Norden om fastighetsrelaterade tjänster.
Samarbetet med Coop Norden breddades under
2004. Ett exempel på det är ett särskilt avtal om
elupphandling för att skapa större förhandlings-
styrka mot elleverantörer med bättre elavtal och
förenklad administration som följd.

På uppdrag av Coop Norden har KF Fastigheter
varit engagerade i ett antal projekt där nya butiker
etablerats, ställts om eller utvecklats.

KF Fastigheter har även framgångsrikt drivit
hyresgästförhandlingar för Coop Sverige
Fastigheters räkning. Hyresnivåerna för 36 lokaler
med den totala ytan om 27 969 kvadratmeter
sänktes med 4,5 procent. Det kan jämföras med
hyresnivån i Stockholm som generellt sett ökade
med drygt 5 procent under året för jämförbara
butikslokaler.

Konsumentföreningarnas 
intensiva utvecklingsarbete

KF Fastigheters samarbete med konsument-
föreningarna har ökat under året och kommer
troligen att bli än mer intensivt under 2005.
Flera större utvecklingsprojekt har drivits till-
sammans med olika konsumentföreningar.
Exempelvis har KF Fastigheter och Konsum
Jämtland fortsatt att utveckla handelsplatsen i
Lillänge utanför Östersund, där två etapper
invigdes under 2004. 

Tillsammans med Konsumentföreningen
Gävleborg har KF Fastigheter börjat driva ett
planärende för att förstärka Valbo Köpcentrum
med ett volymhandelsområde. Ett nytt projekt
startades tillsammans med Konsumentföreningen
Gotland för att omlokalisera en stormarknad till
ett nytt attraktivt läge och utveckla befintlig 
centrumverksamhet.

KF Fastigheter AB
: - 



 
  

En fokuserad fastighetsportfölj
KF Fastigheters egen fastighetsportfölj består av
70 fastigheter med ett marknadsvärde om 
4,4 miljarder kronor inklusive bolagets andel av
delägda fastigheter. Den uthyrningsbara ytan
uppgår till cirka 633 000 kvadratmeter. Bolagets
fastighetsstrategi innebär att ägandet av fastigheter
ska koncentreras till storstadsregioner samt andra
utvecklingsbara orter. På dessa orter ska innehavet
fokuseras på fastigheter i dominerande handels-
centra och detaljhandelsfastigheter i företrädesvis
externa och halvexterna lägen. Under året har KF
Fastigheter därför drivit flera utvecklingsprojekt,
startat nya projekt samt anpassat portföljen
genom försäljning av fastigheter. 

Totalt har cirka 490 miljoner kronor investerats
under året samtidigt som fastigheter avyttrats till
ett belopp om cirka 270 miljoner kronor.
Kassaflödet från avyttringar var under året cirka
430 Mkr.

Ekonomisk utveckling 
under året 

KF Fastigheters rörelseresultat för 2004 uppgick
till 272 miljoner kronor, vilket är 10,2 procent
lägre än föregående år. Minskningen beror på
lägre reavinster från avyttringar. Rörelseresultatet
exklusive reavinster uppgick till 172 miljoner
kronor, jämfört med 154 miljoner kronor före-
gående år. Årets reavinst om 100 miljoner kronor
bedöms vara en långsiktig nivå, eftersom KF
Fastigheter framförallt arbetar med utvecklings-
projekt och därmed regelbundet säljer av färdig-
utvecklade fastigheter. Tjänsteverksamheten
omsatte 93,2 miljoner kronor och resultatet för
2004 var 3,4 miljoner kronor. Lönsamheten i
fastighetsverksamheten var god och direktavkast-
ningen ökade från 6,5 procent 2003 till 6,6 pro-
cent 2004. Den förbättrade lönsamheten beror
på bättre driftskostnadsnivå, en ytterligare för-
bättrad uthyrningsgrad samt genomslag av nya
projekt.De senaste årens satsningar inom KFs
fastighetsverksamhet har burit frukt. 

Konsumentföreningarna och Coop Norden
anlitar i allt högre grad KF Fastigheter i fastighets-
relaterade frågor. Fastighetsportföljen är mer
fokuserad efter omfattande avyttringar tidigare år.
KF Fastigheter är fortsatt en viktig hörnsten i
KFs arbete med att främja den konsument-
kooperativa dagligvaruhandeln. 

Nyckeltal

2004 2003

INTÄKTER, MKR 502 481
HYRESINTÄKTER, MKR 411 376
DRIFTSNETTO, MKR 238 207
UTHYRNINGSGRAD, PROCENT 96,4 96,0
DIREKTAVKASTNING*, PROCENT 6,6 6,5
TOTALAVKASTNING**, PROCENT 13,6 9,5
UTHYRBAR YTA, KVM (´000) 633 638

* Identiska bestånd
**Exklusive värdeförändringar av sålt bestånd

MEDELANTAL ANSTÄLLDA 76, varav 24 kvinnor och 52 män.

Fastighetsprojekt under året

PROJEKT ORT

Helägda projekt
Mårtenstorget Lund
Värmdö Marknad (2 etapper) Värmdö
Gustavsbergs centrum Värmdö 
Cityhuset Sollefteå
Backaplan Göteborg
Bromma Center Stockholm
Arninge Stockholm
Stenungssund Göteborg

Delägda projekt
Tuna Park (3 etapper) Eskilstuna
Lillänge (3 etapper) Östersund
Valbo Volymhandel Gävle

Kunduppdrag 
Hökaren Borlänge
Östercentrum/Rävhagen Visby
Sisjön Göteborg



 
 

MedMera ansvarar för Coop MedMera
premieprogram vars uppgift är att ge
medlemsförmåner i form av rabatter,

checkar och erbjudanden. Premieprogrammet
gäller i kooperationens dagligvarubaserade handel
samt i Akademibokhandeln, Bokus, KappAhl
och Power. MedMera ger ut medlemskortet
Coop MedMera och administrerar premiepoängen
medlemmarna samlar in och de premiecheckar
dessa ger. För organisationer och företag finns ett
särskilt kort, KF Inköpskort. Bolaget hanterar
också inlösen av alla korttransaktioner inom
konsumentkooperationen. På uppdrag av konsu-
mentföreningarna producerar och distribuerar
MedMera medlemstidningen Mersmak.

Medlemsnytta och 
konkurrenskraft

Den långsiktiga inriktningen för MedMera är att
bli ett renodlat drifts- och kompetenscentrum
inom premie/lojalitetsprogram, alla typer av kort-
inlösen, finansiella tjänster, kundspecifik mark-
nadsföring (CRM) och analys. MedMera ska ha
prisvärda lösningar, som ger detaljhandeln kon-
kurrenskraftiga verktyg och medlemmarna i kon-
sumentkooperationen bra medlemsförmåner. 

Ett effektivt bolag bildas
MedMera AB bildades vid halvårsskiftet 2004.
Till det nya bolaget överfördes stora delar av den
verksamhet, som tidigare funnits i moderföretaget
KF inom enheten KF Kort. Bakom överföringen
ligger en anpassning till den nya kreditmarknads-
lagstiftningen, som trädde i kraft 1 juli 2004.

Året har präglats av effektiviseringsarbete med ny
organisation och minskad bemanning.
Premiesystemet har effektiviserats och självbetjä-
ningen på Internet utvecklats. I november lanse-
rades tjänsten www.coopmedmera.se. Målet var
att få 75 000 medlemmar anmälda till saldo-

tjänsten. Resultatet blev över förväntan med när-
mare 100 000 anmälda användare. 

MedMera har idag en väl fungerande teknisk
infrastruktur, som bland annat omfattar on-line-
koppling till alla kassor i samtliga anslutna butiker.
Systemet används för flera typer av tjänster och
utvecklas kontinuerligt för bland annat en rationell
hantering av ett stort antal transaktioner beträf-
fande premiesystemet.

Ekonomisk utveckling 
Det operativa resultatet i MedMera 2004 blev 
18 miljoner kronor. Resultatet är starkt och är en
följd av kraftiga åtstramningar inom marknads-
området, vilka bör ses som engångsåtgärder.
Under 2005 ska MedMera fortsätta att satsa på
utveckling av CRM-tjänster, nya betalningslös-
ningar och butiksnära tjänster. MedMera avser
vidare att ansöka om att bli kreditmarknadsbolag
och har under 2004 förberett detta.

MedMera AB
:  

MedMera AB

MEDELANTAL ANSTÄLLDA: 67, varav 48 kvinnor och 19 män.



 
 

Medlemskortet Coop MedMera
Medlemskortet Coop MedMera fungerar som
medlemmarnas nyckel till det kooperativa premie-
programmet samt andra tjänster och erbjudanden
från de olika konsumentföreningarna, KF och
Coop Norden. Det finns cirka 3,5 miljoner
MedMerakort bland kooperationens 2,9 miljoner
medlemmar.

På MedMerakortet kan medlemmarna registrera
sina inköp och få poäng som sedan omsätts i 
premiecheckar. En krona ger en poäng. 7 500
poäng ger en check värd 50 kronor eller en rabatt
vid ett inköpstillfälle. Utöver premiecheckar ges
medlemmarna förmåner och rabatterbjudanden
på exempelvis hotell, resor och museer. Ett popu-
lärt erbjudande under 2004 var Hotellpremien
som 61 000 medlemmar utnyttjade. 

Under året poängregisterades inköp för cirka
36 miljarder kronor vid 151 miljoner tillfällen.
Det gav medlemmarna 7,25 miljoner premie-
checkar, som när de löstes in genererade rabatter
till ett värde av cirka 430 miljoner kronor.
Närmare 450 000 medlemmar har valt att utnyttja
Coop MedMera som betalkort med konto.
Kortet kan användas på mer än 1 000 försäljnings-
ställen samt cirka 800 OKQ8-stationer. Coop
MedMera Konto ger en marknadsmässigt kon-
kurrenskraftig ränta på hushållskassan. Kontot
ger 1,70 procents ränta (mars 2005) på insatta
medel upp till 15 000 kronor. 

Tidningen Mersmak skickas till medlemmar
som använder Coop MedMera Konto. Övriga
medlemmar får tillgång till tidningen utan kostnad
i butiker och stormarknader. Under 2004 har
tidningen Mersmak haft över 740 000 läsare 
per nummer.

Bistånd På Köpet

I oktober 2001 introducerades Bistånd På Köpet.
Detta innebär möjligheter för medlemmar med
Coop MedMera Konto att automatiskt avrunda
betalningar uppåt till närmaste hel krona och
därmed bidra till kooperativt bistånd. Pengarna
delas mellan biståndsorganisationerna Vi
Planterar Träd (Vi-skogen) och Kooperation Utan
Gränser. Vid årsskiftet hade 128 000 medlemmar
anslutit sig till Bistånd På Köpet, som under 2004
samlade in över 3,2 miljoner kronor i bistånd.
Sedan starten har anslutna till Bistånd På Köpet
bidragit med närmare 9,5 miljoner kronor.



 
  

KFs investerings- och finansverksamhet har
två huvuduppgifter som bidrar till att
stärka den kooperativa dagligvaruhandeln

och övriga verksamheter inom KF: Att förvalta
koncernens finansiella tillgångar med så god
avkastning som möjligt, givet låg finansiell risk,
samt att ge KFs dotterbolag och konsument-
föreningar god finansiell service i form av råd-
givning och finansieringslösningar. 

Förvaltning av koncernens 
kapital

Under 2004 har både storleken på det förvaltade
kapitalet och ambitionsnivån när det gäller 
kapitalförvaltning inom KF Invest ökat markant.
Vid utgången av 2004 förvaltade KF Invest finan-
siella tillgångar till ett värde av 4,6 miljarder 
kronor jämfört med 3,0 miljarder kronor vid
utgången av 2003. Tillgångarna fördelas mellan
räntebärande värdepapper, omsättningsaktier
och onoterade aktier genom fonder. KF har en
försiktig portföljstrategi med låg risk. 

Konsumentkooperationens
internbank

KF Invest hanterar konsumentkooperationens
internbank. Navet för hanteringen av penning-
flödena är ett eget koncernkontosystem, konto-
kurantsystemet. Årligen genomförs nästan fem
miljoner transaktioner. Sedan 2003 bedrivs ett
intensivt moderniserings- och utvecklingsarbete
tillsammans med Coop Norden och KFs huvud-
banker. En ny version av kontokurantsystemet
ska tas i bruk under våren 2005 och förväntas
underlätta ekonomiadministrationen för både
konsumentföreningarna och KFs dotterbolag.

Rådgivning och 
finansieringsstöd

Under 2004 har många konsumentföreningar
arbetat aktivt med nya investeringsprojekt på
dagligvarumarknaden. Det har medfört större
efterfrågan på finansieringslösningar. KFs centrala
finansenhet har därför under året arbetat alltmer
med att bistå föreningarna på olika sätt, dels med
rådgivning, dels med olika typer av finansierings-
lösningar. 

Under 2004 har KF Invest utökats med fem nya
medarbetare för att förstärka kapitalförvaltningen
och för att än bättre kunna bistå KF, dotterbolagen
och konsumentföreningarna i finansiella frågor.

KF Invest AB
:  

Räntebärande värdepapper 79% 

Omsättningsaktier 18% 

Onoterade aktier 3% 

Förvaltade finansiella tillgångar



 
 

KF Sparkassa startades redan 1908. Genom
sparkassan erbjuds medlemmarna i
konsumentkooperationen sparande till

konkurrenskraftig ränta. Samtidigt får konsu-
mentkooperationen på detta sätt tillgång till
fördelaktig finansiering jämfört med lån från
ordinarie kreditmarknad. I förlängningen gynnar
detta medlemmarna genom att låga finansiella
kostnader bidrar till en kostnadseffektiv verk-
samhet. Inlåningen i Sparkassan har årligen ökat
med mellan 104 och 608 miljoner kronor de
senaste fem åren och uppgick vid årsskiftet till 
3,8 miljarder kronor.

Ett fördelaktigt 
medlemssparande

Omkring 90 000 medlemmar använder sig idag
av möjligheten att spara i Sparkassan.
Majoriteten sparar på kapitalkonto där Sparkassan
idag har en av marknadens högsta sparräntor,
2,20 procent (mars 2005). För kapitalkonton är
uttagen obegränsade och avgiftsfria. Det finns
också möjlighet att spara på längre sikt genom
ett lån som binds på fem år och som sedan kan
förlängas med ett år i taget. Där är räntan 
2,60 procent (mars 2005). Totalt uppgår de så
kallade femårslånen och de förlängda femårslånen
till cirka 400 miljoner kronor.

Sparkasseärenden kan skötas på omkring 350
sparkassekontor i kooperativa butiker och stor-
marknader i hela landet. På de allra flesta ställen
är öppettiderna desamma som för detaljhandeln,
inklusive helger och kvällar. Bankaffärerna kan
även skötas på distans. Insättningar kan ske via
autogiro och postgiro och uttag kan göras via
sparkassans personliga telefonservice. 
Insättningarna i Sparkassan omfattas inte av statlig
insättningsgaranti utan garanteras istället av KFs
eget kapital och en totalt sett stark finansiell
ställning i KF. Det egna kapitalet är idag större
än insättningarna i Sparkassan.

KF SparkassaKF Sparkassa



 
  

KF Medias affärsidé är att bygga en modern
bok- och mediekoncern genom utveckling
och förvärv inom strategiska områden.

Verksamheterna samordnas så att vinster av detta
kan tas tillvara samtidigt som de enskilda företa-
gens egen kraft bibehålls och vidareutvecklas.

KF Media omfattar bokhandel, bokförlag, inter-
aktiva media och tidningar. KF Media äger
Akademibokhandelsgruppen, med 54 butiker i
Sverige, samt Sveriges ledande internetbokhandel,
Bokus AB. I förlagsgruppen P.A. Norstedt &
Söner AB ingår förlagen Norstedts förlag, Rabén
& Sjögren, Prisma och Norstedts Akademiska
Förlag (tidigare Norstedts Ordbok) samt innehav
i flera bokklubbar. PAN Vision utgör den inter-
aktiva media-verksamheten inom KF Media och
är uppdelad i en produktions- och en distribu-
tionsenhet. Tidningen Vi står för KF Medias 
tidningsverksamhet.

Ett stabilt år för
Akademibokhandeln

Akademibokhandeln har under året fortsatt att
fokusera på en effektiv butiksdrift, att gradvis
öka integrationen mellan butikerna samt att
expandera framförallt genom förvärv. Under
2004 blev Domus Bokhandel i Karlstad en del av
Akademibokhandeln. I Göteborg, Östersund
och Huddinge flyttades tre större butiker för att
få bättre lägen och förstärka marknadspositionen.
I Lund har den klassiska AF-borgen byggts om
och Akademibokhandelns kursbutik renoverats.

Bokmarknaden präglades 2004 av ett hårt mark-
nadsläge. När bokmomsen sänktes 2002 ökade
bokförsäljningen först markant, vilket nu följts
av en allmän dämpning av försäljningsökningen.
Akademibokhandelns försäljning ökade ändå
under året med nästan tre procent. Ökningen
beror bland annat på en ökad efterfrågan på
skönlitteratur, allmän facklitteratur, barnböcker
och pocket, där Akademibokhandeln har stärkt

sin marknadsandel. Konkurrensen inom segmentet
kurslitteratur och fackböcker har dock ökat.
Försäljningen till företag och bibliotek minskade
under året. Akademibokhandeln uppvisade ett
rörelseresultat i nivå med föregående år.

Under året har Akademibokhandeln Direkt skapats
för att öka konkurrenskraften på Internet och mot
avtalskunder. Ett nytt avtal med statliga myndig-
heter resulterade i en positiv försäljningstrend för
denna verksamhet i slutet av året.

Stark försäljningstillväxt 
för Bokus

Bokus är Sveriges ledande Internetbokhandel.
Försäljningen av böcker via Internet ökar kraftigt
och kommer att leda till en strukturomvandling i
bokbranschen. Bokus har under året märkt av
hårdare marknadsklimat samt tilltagande prispress.
Under året intensifierade och utökade Bokus
sina marknadsföringsinsatser i nära samarbete
med MedMera. Satsningen resulterade i drygt
110 000 nya kunder varav hälften är medlemmar
i konsumentkooperationen. 

Försäljningen ökade med nästan 40 procent och
lönsamheten har förbättrats markant de senaste
åren. Bokus nådde för första gången 2003 ett
positivt rörelseresultat. Rörelseresultatet 2004 är
i nivå med föregående år.

Fortsatt lönsam 
förlagsverksamhet

Förlagsverksamheten hade en varierande utveck-
ling på bokmarknaden under året. Försäljningen
för bokhandeln, framför allt internetbokhandeln,
har utvecklats positivt medan bokklubbar och
varuhus har haft en tillbakagång. 

Årets två stora försäljningsframgångar ”Harry
Potter och Fenixorden” av J. K. Rowling samt
”Ro utan åror” av Ulla-Carin Lindquist är utgivna

KF Media AB
:  



 
  

av Tiden respektive Norstedts förlag. Årets
Augustpris för bästa barn- och ungdomsbok
”Dansar Elias” av Katarina Kieri är utgiven av
Rabén & Sjögren. 

P.A. Norstedt & Söner redovisar ett resultat för
2004 i nivå med föregående år, delvis till följd av
bolagets kostnadskontroll. Samtliga förlagsenheter
är lönsamma. Prisma och Norstedts Ordbok har
förbättrat sitt resultat väsentligt det senaste året.

Interaktiva media expanderar 
i Finland och Norge

För PAN Vision har verksamhetsåret framförallt
kännetecknats av företagsköp och omstruktu-
reringar för att förstärka bolagets position på den
nordiska spelmarknaden. I oktober förvärvades
Norges största fristående distributör av interaktiv
media och tillbehör – BJ Electronics. Härigenom
blev PAN Vision marknadsledande i Norge. 
I november förvärvades Toptronics OY. 

Tillsammans med BJ och Toptronics blir PAN
Vision därmed den största aktören i Norden.  
I samband med förvärven delade PAN Vision
upp sin verksamhet i två områden. PAN Vision
Publishing omfattar den interaktiva förlagsverk-
samheten och filmverksamheten. PAN Vision
Distribution omfattar distributionsverksamheten
av interaktiv media.

Den nordiska spelmarknaden är tillfälligt stagne-
rande i väntan på den nya generationens platt-
formar. Det gäller även filmverksamheten där
övergången från traditionell VHS till DVD-format
fortfarande pågår. PAN Vision har dock nått
stora framgångar inom bland annat filmverksam-
heten med lokala utgåvor som exempelvis ”Idol
2004” i Sverige och ”Kummeli” i Finland.” Det
operativa resultatet var i nivå med föregående år.

Tidningen Vi är Sveriges 
ledande reportagemagasin

Tidningen Vi är ett reportagemagasin med 
närmare 200 000 läsare per nummer. Från 2005
kommer tidningen att bli ett månadsmagasin
med betydligt fler sidor och mer omfattande
reportage för att stärka sin position som folk-
bildande reportage- och familjemagasin. Det
operativa resultatet var i linje med föregående år.

Ekonomisk utveckling 
under året

Under 2004 ökade KF Medias försäljning med
13 procent till 2,2 miljarder kronor. Ökningen
beror på högre marknadsandelar för Bokus samt
PAN Visions förvärv i Norge och Finland. 

Investeringarna uppgick till 118 miljoner kronor,
varav förvärv inom interaktiva media samt för-
nyelse och utveckling av Akademibokhandelns
butiker svarade för den största delen. 

KF Media är en stabil resultatgivare till KF-kon-
cernen och ger också fördelar till medlemmarna
genom premieprogrammet MedMera.

Nyckeltal

2004 2003

FÖRSÄLJNING KF MEDIA, MDR 2,2 2,0
ANTAL BUTIKER INOM AKADEMIBOKHANDELN 54 53

MEDELANTAL ANSTÄLLDA 1037, varav 648 kvinnor och 389 män.



 
 

Vår Gård Saltsjöbaden AB
Vår Gård Saltsjöbaden är en konferensanläggning
vars affärsidé är att vara den professionella
mötesplatsen för företag, myndigheter och orga-
nisationer i en stockholmsnära skärgårdsmiljö.
Eftersom hög standard är en viktig konkurrens-
fördel har Vår Gård Saltsjöbaden under året
påbörjat en omfattande renovering av hotellet.
Vår Gård Saltsjöbaden har även fokuserat på den
gastronomiska utvecklingen med bland annat
eget bageri. 

Under 2004 har Vår Gård Saltsjöbaden känt av
nedgången i konferensbranschen. Beläggnings-
graden har inte varit tillfredsställande. Vår Gård
Saltsjöbaden har goda förutsättningar att förbättra
beläggningen och lönsamheten.

Tranbodarna AB
Tranbodarna är konsumentkooperationens service-
center, som erbjuder ett komplett utbud av
administrativa tjänster. Från och med 1 juli 2004
är Tranbodarna ett helägt dotterbolag till KF.
Tranbodarna hanterar också medlemsadmini-
stration på uppdrag av konsumentföreningar.
Två nya samarbetsavtal undertecknades med
Coop Norden i Sverige i början av året, ett treårigt
bokföringsuppdrag för Konsumföretagarna samt
ett bokföringsuppdrag för Ekonomiservice. 

KF Föreningsrevision AB
KF och konsumentföreningarna är en federativ
organisation med omfattande inbördes ekono-
miska relationer. KF Föreningsrevision är en
kanal för medlemmarna för att minska den
gemensamma affärsrisk som finns i en sådan
organisation. 

KF Föreningsrevision bidrar till att konsument-
föreningarnas verksamhet genomförs säkert och
effektivt. Bolagets revisorer granskar konsument-
föreningarnas årsredovisningar och bokföring
samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning och rapporterar till respektive konsument-
förenings stämma. 

KF Föreningsrevision sammanställer på uppdrag
av KF konsumentföreningarnas resultat och
ställning samt tar fram marknads- och lön-
samhetsanalyser. 

Övrig verksamhet

Försäljningen av KappAhl

Den 1 december 2004 sålde KF det helägda
dotterbolaget KappAhl till riskkapitalbolagen
Nordic Capital och Accent Equity Partners.
Köpeskillingen uppgick till 1,95 miljarder kronor.

De senaste åren har KF som ägare arbetat aktivt
tillsammans med ledningen i bolaget för att
vända det negativa resultatet i KappAhl. Genom
att koncentrera verksamhet och sortiment samt
än mer fokusera på kedjans huvudmålgrupp och
reducera kostnader förbättrades KappAhls resultat
med över 350 miljoner kronor på tre år.

Under 2003 omsatte KappAhl 3,8 miljarder 
kronor och hade ett rörelseresultat på 120 miljoner
kronor. För årets första elva månader 2004 bidrog
KappAhl med en omsättning på 3,3 miljarder
kronor och ett rörelseresultat på 73 miljoner 
kronor, vilket på rullande 12 månader innebar
ett rörelseresultat på knappt 200 miljoner kronor. 







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

KF Koncernen
KF är förbund för Sveriges 60 konsumentföre-
ningar. KFs huvuduppgift är att tillsammans med 
konsumentföreningarna säkerställa att föreningar-
nas medlemmar kan handla bra produkter till kon-
kurrenskraftiga priser i attraktiva butiker. Denna 
uppgift utför KF genom att vara den störste ägaren 
(42 procent) i den nordiska dagligvarukoncernen 
Coop Norden och att stödja konsumentförening-
arna med bland annat fastighetsinvesteringar, eta-
bleringsanalyser, fi nansieringslösningar och rådgiv-
ning. 

Coop Norden driver butiker i Danmark och Sve-
rige och bedriver partihandel till föreningar med 
egna butiker i Sverige och samvirkelag (konsu-
mentföreningar) i Norge. I Sverige driver Coop 
Norden butikerna Coop Konsum, Coop Extra 
och Coop Nära samt stormarknaderna Coop Fo-
rum. Dessa ligger i områden som har cirka 60 pro-
cent av medlemmarna. Övriga cirka 40 procent av 
medlemmarna fi nns i områden där konsumentfö-
reningarna äger och driver butiksverksamheten.

Förbundet och föreningarna har gemensamt an-
svar för opinionsbildning och den medlemsdemo-
kratiska processen. KF företräder konsumentkoo-
perationens gemensamma intressen gentemot oli-
ka samhällsorgan. KF driver utvecklingsarbete för 
att skapa ytterligare värden för medlemmarna och 
för att öka attraktiviteten i medlemskapet. 

KF ekonomisk förening är moderföretag i KF-
koncernen, som omfattar KF Fastigheter, MedMe-
ra, KF Media, KF Invest, KF Föreningsrevision, 
Tranbodarna, KF Försäkring och Vår Gård Saltsjö-
baden. I moderföretaget ingår KF Sparkassa. Dot-
terbolaget MedMera ansvarar för Coop MedMera-
konceptet.

Medlemskapet i 
konsumentkooperationen

Antalet medlemmar i konsumentkooperationen 
ökade netto med cirka 64 000 och uppgick vid 
årsskiftet till över 2,9 miljoner. Medlemmarna 
har under året gjort 151 miljoner köp via medlem-
skortet Coop MedMera och erhållit premiepoäng 
för dessa. Totalt löste medlemmarna in premie-
checkar till ett värde av cirka 430 Mkr. Kortet kan 
användas i Coops butiker i Sverige (Coop Konsum, 
Coop Forum, Coop Extra och Coop Nära), i näs-
tan samtliga butiker i detaljhandelsdrivande kon-
sumentföreningar, i de helägda verksamheterna 
Akademibokhandeln och Bokus samt i de under 
året avyttrade verksamheterna KappAhl och Power 
Hemelektronik.

Viktiga händelser under året
– Den positiva resultatutvecklingen från år 2003 

fortsatte och KF redovisar en vinst för år 2004. 

– KFs fi nansiella ställning förstärktes ytterligare 
under året till följd av ett positivt resultat från de 
löpande verksamheterna samt från avyttringar. 

– Helägda KappAhl avyttrades per den 30 novem-
ber med betydande reavinst. Ny huvudägare 
är riskkapitalbolaget Nordic Capital. KappAhl 
kvarstår i MedMera-programmet även efter 
avyttringen.

– KFs kvarvarande andel (24 procent) i Power 
Hemelektronik avyttrades per den 30 juni till 
norska Expertgruppen som, genom förvärv av 
även Coop NKLs kvarvarande andel (27 pro-
cent), ökade sitt ägande från 49 till 100 procent. 
Power kvarstår i MedMera-programmet efter 
avyttringen.

– KFs innehav i Saba Trading (15 procent) avyttra-
des i december till majoritetsägaren Dole.

– Vid halvårsskiftet 2004 överfördes stora delar av 
den verksamhet, som tidigare funnits i moderfö-
retaget KF inom enheten KF Kort, till dotterbo-
laget MedMera. Dotterbolaget MedMera ansva-
rar för Coop MedMera-konceptet.

– I slutet av året bildades KF Konsument som ett 
samordnings- och kompetenscentrum för kon-
sumentfrågor. Avsikten är att stärka rollen som 
opinionsbildare och att stödja arbetet med kon-
sumentfrågor i hela konsumentkooperationen.

– Likvidationen av Coop Bank avslutades i decem-
ber med en positiv resultatpåverkan om sju mil-
joner kronor.

– Dagligvaruhandeln utvecklades mycket svagt 
under året, vilket inverkar negativt på både KFs 
innehav i Coop Norden och på de 55 konsu-
mentföreningar som driver egna butiker. Nya 
butiksytor etablerades på den svenska mark-
naden i en snabbare takt än någonsin tidigare, 
främst inom lågprissegmentet och stormarkna-
der. Det massiva etableringstrycket har satt press 
på framförallt traditionella supermarkets hos 
samtliga befi ntliga dagligvaruaktörer.

– Konsumentkooperationens marknadsandel 
minskade från 18,3 till 17,5 procent, ett historiskt 
sett kraftigt fall. Marknadsandelen har sjunkit 
från 20,2 till 17,5 procent sedan år 1993.

KF Koncernens resultat 
och försäljning

KF redovisar ett resultat före skatt på 1 084 Mkr för 
år 2004, jämfört med 228 Mkr föregående år. Re-
sultatet exklusive jämförelsestörande poster var 250 
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Mkr, en ökning med 22 Mkr från föregående år. 
Poster av engångskaraktär har påverkat resultatet 
med netto 834 Mkr, inklusive reavinster från avytt-
ringen av KappAhl om 964 Mkr, nedskrivning av 
goodwill i KF Medias dotterbolag Pan Vision om 
27 Mkr, nedskrivning av immateriella rättigheter 
och lager i Pan Vision om 66 Mkr, samt struktur-
kostnader om 37 Mkr. 

Försäljningen uppgick till 28 991 Mkr, jämfört 
med 31 621 Mkr föregående år.

På tre år har resultatet före skatt ökat från –662 
Mkr till 1 084 Mkr, en ökning med 1 746 Mkr. Jus-
terat för jämförelsestörande poster år 2004 har re-
sultatet före skatt på tre år ökat med 912 Mkr till 
250 Mkr.

Reavinster
I resultatet för år 2004 ingår reavinster av 
engångskaraktär om 964 Mkr från avyttringen av 
KappAhl. 

Därtill innehåller resultatet reavinster från för-
säljning av fastigheter om totalt 110 Mkr, varav 100 
Mkr från KF Fastigheter samt 10 Mkr från kon-
cernjusteringar och övriga bolag. Reavinster på 
denna nivå är en naturlig del av fastighetsverksam-
heten. 

I resultatet ingår även 11 Mkr i reavinster från KF 
Invest. Rearesultat utgör en naturlig del av kapital-
förvaltningsverksamheten.

Totala reavinster, inklusive både reavinster av en-
gångskaraktär och reavinster av mer löpande rörel-
sekaraktär, uppgick till 1 085 Mkr. 

 KF Koncernens 
fi nansiella ställning

KFs fi nansiella ställning och likviditet är mycket 
god och koncernens nettolåneskuld är i det när-
maste noll. KF lånar inget från banksystemet. Lån 
från medlemmar är i sin helhet placerade i likvida 
tillgångar.

Soliditeten stärktes under året till 40,2 procent, 
jämfört med 36,4 procent föregående år. Skuld-
sättningsgraden förbättrades till 0,01, jämfört med 
0,40 föregående år. Nettoskulden var endast 68 
Mkr vid årets slut, jämfört med 1 812 Mkr före-
gående år.

På tre år har soliditeten stärkts med 13,7 procent-
enheter, från 26,5 till 40,2 procent; Nettoskulden 
har sjunkit med 4,7 miljarder kronor, från 4,8 mil-
jarder kronor till 68 Mkr; Skuldsättningsgraden 
har förbättrats från 1,10 till 0,01. Utvecklingen har 
påverkats positivt av resultatförbättringar i koncer-
nens helägda verksamheter samt utförsäljningar av 
verksamheter och tillgångar.

KF ekonomisk förening
KF ekonomisk förening är koncernens moderföre-
tag och har en organisation bestående av funktio-
nerna VD; Förbundskansli; Föreningsfrågor; Eko-
nomi, Finans & IT; KF Sparkassa samt KF Konsu-
ment.

KF Sparkassa
KF Sparkassa förvaltar inlåning från medlemmar-
na med konkurrenskraftig ränta på kapitalkonton 
och 5-årslån. Inlåningen har under år 2004 ökat 
och var vid årsskiftet 3,8 miljarder kronor (3,4 mil-
jarder kronor). Huvuddelen av inlåningen sker via 
kapitalkonto där Sparkassan har en av marknadens 
högsta sparräntor (2,20 procent i mars 2005).

KF Finans
KF Finans fungerar som internbank och arbetar 
med såväl föreningar som dotterbolag. KF Finans 
ansvarar för den övergripande likviditetsplane-
ringen. KF Finans agerar som rådgivare åt dotter-
bolag och föreningar i fi nansiella frågor. KF Finans 
har ansvar för hanteringen av konton och transak-
tioner, bankrelationer, valutahantering och fi nan-
siell riskkontroll.

KF Invest
KF Invest har i uppdrag att förvalta KFs över-
skottslikviditet och investerar bland annat i ränte-
bärande tillgångar och aktier.

I KF Invests uppdrag ingår att förvalta, förädla 
och avyttra tillgångar, vilket innebär att reavinster 
ingår som en naturlig del i KF Invests resultat.

Räntebärande värdepapper, inklusive obliga-
tioner och certifi kat, hade vid årets slut ett mark-
nadsvärde på 3 652 Mkr (880). Omsättningsaktier-
na, inklusive innehav i fonder, hade vid årets ut-
gång ett marknadsvärde på 843 Mkr (392). Bokfört 
värde på långfristiga värdepappersinnehav uppgick 
vid årets slut till 99 Mkr (160). Förändringarna i 
marknadsvärde från föregående år beror främst på 
likviditetstillskott efter KappAhl-avyttringen, men 
även på årets portföljavkastning samt justering av 
allokeringen mellan tillgångsslag.

KF Fastigheter
KF Fastigheters uppgift är att förädla, förvalta och 
sälja fastigheter, med fokus på den konsumentko-
operativa detaljhandeln. Det sker bland annat ge-
nom att skapa, driva, effektivisera och utveckla 
lönsamma marknadsplatser och köpcentra. Under 
året genomfördes bland annat de första etapper-
na av Lillänge handelsplats, som ägs tillsammans 
med Konsum Jämtland, samt Valbo volymhandel 
i Gävle, i samarbete med Konsumentföreningen 
Gävleborg. KF Fastigheters rörelseresultat mins-
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kade till 272 Mkr (303) till följd av lägre reavin-
ster än föregående år. I resultatet ingår reavinster 
med 100 Mkr (149). Direktavkastningen uppgick 
till 6,6 procent (6,5) och totalavkastningen till 13,6 
procent (9,5). Fastighetsbeståndet hade ett bokfört 
värde (inklusive avtalsfastigheter) på cirka 3,2 mil-
jarder kr (3,0) motsvarande ett bedömt marknads-
värde om cirka 4,2 miljarder kr (3,8) vid årets slut.

MedMera
Vid halvårsskiftet 2004 överfördes stora delar av 
den verksamhet som tidigare funnits i moderföre-
taget KF inom enheten KF Kort till dotterbolaget 
MedMera. Bolaget driver och utvecklar medlems-
kortet Coop MedMera, genom vilket medlemmar 
får del av kooperationens medlemserbjudanden 
och förmåner. Det operativa resultatet uppgick till 
18 Mkr proforma för helåret.

KF Media
KF Medias operativa resultat uppgick till 68 Mkr 
(65). Försäljningen ökade med 12 procent till 2,2 
miljarder kronor.

Akademibokhandelns försäljningsutveckling var 
fortsatt god men nådde inte riktigt upp till rekor-
det från föregående år, då branschens försäljning 
ökade tack vare momssänkningen på böcker. Det 
operativa resultatet var i nivå med föregående år. 

Förlagsverksamheten inom P.A. Norstedt & Sö-
ner visade en fortsatt god försäljningsutveckling 
samt ett operativt resultat i nivå med föregående år. 
Årets två stora försäljningsframgångar var ”Harry 
Potter och Fenixorden” av J. K. Rowling samt ”Ro 
utan åror” av Ulla-Carin Lindquist.

Internetbokhandeln Bokus nådde ett opera-
tivt resultat i nivå med föregående år. Omsättning-
en ökade med nästan 40 procent. Ett nära mark-
nadsföringssamarbete med MedMera resulterade i 
drygt 110 000 nya kunder.

Pan Vision förstärkte sin position på den nor-
diska spelmarknaden genom företagsköp och om-
struktureringar. I oktober 2004 förvärvades Norges 
största fristående distributör av interaktiv media 
och tillbehör – BJ Electronics. I november förvär-
vades Toptronics OY. Tillsammans med Toptro-
nics och BJ blir Pan Vision därmed den största ak-
tören i Norden inom sin bransch. Det operativa re-
sultatet var i nivå med föregående år.

Tidningen Vi övergick från och med årsskiftet 
till månadsutgivning, vilket väntas innebära mins-
kade kostnader och bidra till en vändning av resul-
tatet. Det operativa resultatet var i nivå med före-
gående år.

Coop Norden
Intresseföretaget Coop Norden nådde inte sina 
resultatmål för år 2004. Koncernen visade ett 
rörelseresultat på 179 Mkr (457). Resultatet efter 
fi nansnetto var –224 Mkr (22). Coop Norge 
bidrog positivt till resultatet. I Sverige slog hård-
nande konkurrens mot volymer och priser och den 
svenska verksamheten uppvisade ett negativt rörel-
seresultat. I Danmark har utvecklingen på daglig-
varumarknaden inte accelererat på samma sätt som 
i Sverige, men en tilltagande konkurrens väntas 
under år 2005. Förnyelse och omställningar behö-
ver drivas betydligt hårdare under kommande år.

Övriga bolag
Vår Gård Saltsjöbaden är en konferensanläggning. 
Verksamheten kände under året av nedgången i 
branschen och beläggningsgraden var inte tillfreds-
ställande. 

Tranbodarna är konsumentkooperationens ser-
vicecenter, som erbjuder administrativa tjänster 
främst till konsumentföreningar. Från och med 1 
juli är Tranbodarna ett helägt dotterbolag till KF. 

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

Coop Elektro är under avveckling sedan februari 
2003. Den operativa verksamheten ingår numera i 
Power Hemelektronik, som avyttrades under året. 
Likvidationen av Coop Bank slutfördes i decem-
ber med en positiv resultatpåverkan om sju miljo-
ner kronor.

Förslag till disposition 
av fria medel

Fritt eget kapital i koncernen uppgår vid årsskiftet 
till 1 844 Mkr. Enligt moderföreningens balansräk-
ning står till föreningsstämmans förfogande:

Balanserade vinstmedel 694 731 615,75
Årets resultat 1 243 262 746,49
 1 937 994 362,24

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

Till reservfonden 186 489 411,97
Ränta på insatskapital 83 445 798,65
Ränta på förlagsinsatser 77 867 912,20
Balanseras i ny räkning  1 590 191 239,42
 1 937 994 362,24
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Resultaträkning för KF koncernen

Mkr Not 2004 2003

Nettoomsättning 1 28 991 31 621

Kostnad för sålda varor – 25 901 – 28 371

BRUTTORESULTAT 3 090 3 250

Försäljningskostnader – 2 447 – 2 587

Administrationskostnader – 597 – 574

Övriga rörelseintäkter 3 1 085 181

Övriga rörelsekostnader – 54 – 4

Andelar i intresseföretags resultat 4 15 28

Andelar i joint ventures resultat 5 – 98 – 63

RÖRELSERESULTAT 2, 6, 26, 28 994 231

Finansiella intäkter och kostnader 7 90 – 3

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 084 228

Skatt 8 – 169 179

Minoritetens andel 8 –

ÅRETS RESULTAT 9 923 407
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Balansräkning för KF koncernen

Mkr Not 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 66 64

Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 24 29

Hyresrätter och liknande rättigheter 0 1

Goodwill 79 322

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 –

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 172 416

Byggnader och mark 2 908 2 759

Inventarier, verktyg och installationer 225 496

Pågående nyanläggningar 141 124

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 3 274 3 379

Andelar i intresseföretag 29 40 74

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 11

Andelar i joint ventures 29 1 768 1 593

Fordringar hos joint ventures, räntebärande 47 600

Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 19 – 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 29 118 351

Uppskjutna skattefordringar 109 194

Andra långfristiga fordringar, räntebärande 19 169 111

Andra långfristiga fordringar, ej räntebärande 28 –

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 2 307 2 934

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 753 6 729

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Råvaror och förnödenheter 2 3

Varor under tillverkning 10 13

Färdiga varor och handelsvaror 424 781

Förskott till leverantörer 4 4

VARULAGER 440 801

Kundfordringar 418 373

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 11 8

Fordringar hos intresseföretag, ej räntebärande 2 88

Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 159 114

Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 507 408

Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 392 586

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 283 223

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 13, 14 1 772 1 800

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 15 5 139 2 611

KASSA OCH BANK 280 541

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 631 5 753

SUMMA TILLGÅNGAR 24 13 384 12 482
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Balansräkning för KF koncernen

Mkr Not 2004-12-31 2003-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Insatskapital 1 669 1 616

Förlagsinsatser 1 072 1 147

Bundna reserver 778 863

BUNDET EGET KAPITAL 3 519 3 626

Fria reserver 921 485

Årets resultat 923 407

FRITT EGET KAPITAL 1 844 892

TOTALT EGET KAPITAL 16 5 363 4 518

GARANTIKAPITAL 18 20 20

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser, räntebärande 19 1 53

Övriga avsättningar, ej räntebärande 41 89

AVSÄTTNINGAR 20 42 142

Långfristiga skulder, räntebärande 211 253

LÅNGFRISTIGA SKULDER 22 211 253

Skulder till kreditinstitut 37 9

Förskott från kunder 41 71

Leverantörsskulder 443 595

Skulder till intresseföretag, ej räntebärande 0 54

Skulder till joint ventures, räntebärande 102 337

Skulder till joint ventures, ej räntebärande 136 23

Skatteskulder 2 4

Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 5 860 5 430

Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 550 317

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 577 709

KORTFRISTIGA SKULDER 14, 23 7 748 7 549

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 24 13 384 12 482

POSTER INOM LINJEN

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter 21 643 645

Ansvarsförbindelser 25 206 215
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Kassafl ödesanalys för KF koncernen
Mkr Not 2004 2003
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter fi nansiella poster 27 1 084 228
Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet 27 – 646 348

438 576

Betald skatt – 4 – 4
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDR. AV RÖRELSEKAPITAL 434 572

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning(–)/Minskning(+) av varulager – 43 119
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar – 81 62
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 39 64

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 349 817

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade aktieägartillskott – 151
Förvärv av dotterföretag 27 – 35 – 9
Försäljning av dotterföretag 27 1 802
Förvärv av rörelsegren – 10
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – 67 – 62
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 400 – 757
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 250 816
Investeringar i fi nansiella tillgångar – 624 – 505
Avyttring/minskning av fi nansiella tillgångar 624 114

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 1 540 – 554

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av förlagsinsatser 2
Minskning av insatskapital – 1
Minskning av förlagsinsatser – 75
Förändring inlåning Sparkassan/MedMera 14 377 1 641
Övrig förändring av lån – 248 – 568
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 105 – 100

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 52 975

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 837 1 238
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 764 1 528
KURSDIFFERENS I LIKVIDA MEDEL 0 – 2
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 27 4 601 2 764
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Förändringar i eget kapital för KF koncernen

Mkr
Insats-

kapital
Förlags-
insatser

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets
resultat Summa

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

Kursdifferens 1) 1 – 153 – 152

S:a förändring som inte redovisas i resultaträkning 0 0 1 – 153 0 – 152
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 99 – 99

Fondering insatskapital 52 – 52 0

Övrig disposition av föregående års resultat – 281 281 0

Minskning av insatskapital – 1 – 1

Ökning av förlagsinsatser 2 2

Årets resultat 407 407
Förskjutning mellan fritt och bundet kapital – 14 14 0

UTGÅENDE BALANS 2003-12-31 1 616 1 147 863 485 407 4 518

Effekt byte av redovisningsprincip 58 58
Kursdifferens 0 12 12

S:a förändring som inte redovisas i resultaträkning 0 0 0 12 0 12
Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 106 – 106

Fondering insatskapital 54 – 54 0

Övrig disposition av föregående års resultat 407 – 407 0

Minskning av insatskapital – 1 – 1

Minskning av förlagsinsatser – 75 – 75

Uppskjuten skatt på utdelning 34 34

Årets resultat 923 923
Förskjutning mellan fritt och bundet kapital – 85 85 0

UTGÅENDE BALANS 2004-12-31 1 669 1 072 778 921 923 5 363

1) Ingående ackumulerad kursdifferens per 1 januari 2003, som redovisats direkt mot eget kapital, uppgick till 153 Mkr. 



Resultaträkning för KF ekonomisk förening

Mkr Not 2004 2003

Nettoomsättning 1 22 891 25 397

Kostnad för sålda varor – 22 728 – 25 126

BRUTTORESULTAT  163 271

Försäljningskostnader – 123 – 270

Administrationskostnader – 163 – 128

Övriga rörelseintäkter 3 10 29

Övriga rörelsekostnader – 56 – 34

RÖRELSERESULTAT 2, 26, 28 – 169 – 132

Finansiella intäkter och kostnader 7 1 401 – 132

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 232 – 264

Bokslutsdispositioner 17 0 0

Skatt 8 11 357

ÅRETS RESULTAT 1 243 93
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Balansräkning för KF ekonomisk förening

Mkr Not 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 9

Patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

1 –

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 5 9

Byggnader och mark 233 232

Inventarier, verktyg och installationer 24 49

Pågående nyanläggningar 4 5

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 261 286

Andelar i koncernföretag 29 2 565 2 632

Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 2 438 –

Andelar i intresseföretag 29 18 50

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 11

Andelar i joint ventures 29 2 279 1 901

Fordringar hos joint ventures, räntebärande 0 600

Andra långfristiga värdepappersinnehav 29 17 190

Uppskjutna skattefordringar 200 241

Andra långfristiga fordringar, räntebärande 35 38

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 7 561 5 663

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 827 5 958

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Råvaror och förnödenheter – 3

Förskott till leverantörer 4 3

VARULAGER 4 6

Kundfordringar 73 74

Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 2 793 2 563

Fordringar hos koncernföretag, ej räntebärande 440 3

Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 11 8

Fordringar hos intresseföretag, ej räntebärande 0 2

Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 31 47

Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 388 204

Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 19 216

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 21

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 13, 14 3 764 3 138

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 15 664 2 224

KASSA OCH BANK 226 452

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 658 5 820

SUMMA TILLGÅNGAR 24 12 485 11 778
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Balansräkning för KF ekonomisk förening

Mkr Not 2004-12-31 2003-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Insatskapital 1 669 1 616

Förlagsinsatser 1 072 1 147

Reservfond 761 747

BUNDET EGET KAPITAL 3 502 3 510

Balanserad vinst 694 520

Årets resultat 1 243 93

FRITT EGET KAPITAL 1 937 613

TOTALT EGET KAPITAL 16 5 439 4 123

OBESKATTADE RESERVER 17 10 10

GARANTIKAPITAL 18 20 20

Övriga avsättningar, ej räntebärande 18 46

AVSÄTTNINGAR 20 18 46

Långfristiga skulder, räntebärande 196 252

LÅNGFRISTIGA SKULDER 22 196 252

Skulder till kreditinstitut 0 –

Förskott från kunder 11 3

Leverantörsskulder 96 141

Skulder till koncernföretag, räntebärande 1 500 1 089

Skulder till koncernföretag, ej räntebärande 54 76

Skulder till intresseföretag, ej räntebärande – 49

Skulder till joint ventures, räntebärande 102 337

Skulder till joint ventures, ej räntebärande 17 18

Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 4 477 5 430

Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 403 98

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 142 86

KORTFRISTIGA SKULDER 14, 23 6 802 7 327

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 24 12 485 11 778

POSTER INOM LINJEN

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter 21 153 48

Ansvarsförbindelser 25 164 173
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Förändringar i eget kapital för KF ekonomisk förening

Mkr
Insats-

kapital
Förlags-
insatser

Reserv-
fond

Balanserad
vinst

Årets
resultat Summa

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

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 99 – 99

Fondering insatskapital 52 – 52 0

Övrig disposition av föregående års resultat – 997 997 0

Minskning av insatskapital – 1 – 1

Ökning av förlagsinsatser 2 2

Koncernbidrag 414 414

Skatteeffekt på koncernbidrag – 116 – 116

Årets resultat 93 93

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

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 106 – 106

Fondering insatskapital 54 – 54 0

Övrig disposition av föregående års resultat 14 79 – 93 0

Minskning av insatskapital – 1 – 1

Minskning av förlagsinsatser – 75 – 75

Koncernbidrag 307 307

Skatteeffekt på koncernbidrag – 86 – 86

Uppskjuten skatt på utdelning 34 34

Årets resultat 1 243 1 243

UTGÅENDE BALANS 2004-12-31 1 669 1 072 761 694 1 243 5 439

Kassafl ödesanalys för KF ekonomisk förening
Mkr Not 2004 2003

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter fi nansiella poster 27 1 232 – 264

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet 27 – 1 323 208

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDR. AV RÖRELSEKAPITAL – 91 – 56

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

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

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar – 313 29

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 65 104

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN – 338 79

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade aktieägartillskott – 51 – 138

Försäljning av dotterföretag 1 844

Försäljning av rörelsegren 27  – 1260

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – 6 – 8

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 18 – 8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 22 2

Investeringar i fi nansiella tillgångar – 3 192

Avyttring/minskning av fi nansiella tillgångar 505 301

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 2 156 149

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av förlagsinsatser 2

Minskning av insatskapital – 1

Minskning av förlagsinsatser – 75

Förändring inlåning Sparkassan/MedMera 14 377 1 641

Övrig förändring av lån 98 – 1 033

Ränta på insatskapital och förlagsinsatser – 105 – 100

Erhållna koncernbidrag 414 517

Lämnade koncernbidrag – 4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 708 1 023

ÅRETS KASSAFLÖDE – 1 786 1 251

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 676 1 425

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 27 890 2 676
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen för KF ekonomisk förening 
och KF-koncernen är upprättade enligt Årsredo-
visningslagen med tillämpning av Redovisnings-
rådets rekommendationer och Akutgruppsutta-
landen.
 Från och med den 1 januari 2004 tillämpas i 
koncernredovisningen Redovisningsrådets rekom-
mendation rr 29 Ersättningar till anställda. Infö-
randet av denna rekommendation har medfört att 
eget kapital vid årets ingång ökat med 58 Mkr.

Koncernredovisning
Koncernens bokslut omfattar moderföretaget 
och samtliga dotterföretag som ägs till mer än 
50 procent i röstvärde eller där bestämmanderätt 
på annat sätt föreligger. 
 Koncernredovisningen upprättas enligt för-
värvsmetoden, vilket innebär att det egna kapita-
let – inklusive beräknad andel eget kapital i obe-
skattade reserver – som vid förvärvstillfället fanns 
i dotterföretaget, elimineras i sin helhet. Endast 
det resultat som uppkommit efter förvärvstid-
punkten ingår i koncernens egna kapital.
 I koncernens resultaträkning ingår under året 
förvärvade företag med värden avseende tiden 
efter förvärvet. För under året avyttrade företag 
medtas resultat under innehavstiden.

Intresseföretag 
och joint venture

Företag där KF har betydande infl ytande klassi-
fi ceras som intresseföretag. Vid förekomst av av-
talsreglerat samarbete som innebär att sam-
ägarna har ett gemensamt bestämmande infl y-
tande sker klassifi cering som joint venture. Re-
dovisning i koncernredovisningen sker enligt 
kapitalandelsmetoden. I koncernens resultaträk-
ning utgörs resultatandelar i intresseföretag och 
joint ventures av koncernens andel av redovisade 
resultat före skatt justerat för minoritetsintresse, 
i förekommande fall påverkad med avskrivning 
på över- och undervärde. Andelar i företagens 
skatt redovisas i koncernens skattekostnad.

Omräkning av utländska 
dotter- och intresseföretag

Utländska dotter- och intresseföretags balans- 
och resultaträkningar räknas om enligt dags-
kursmetoden. Enligt denna metod skall samt-
liga poster i balansräkningen räknas om till 

balansdagskurs, medan samtliga poster i resul-
taträkningen räknas om till genomsnittskurs för 
perioden. Härvid uppkomna kursdifferenser re-
dovisas 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.

Klassifi ceringar
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och 
avsättningar består i allt väsentligt enbart av be-
lopp 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 för-
väntas återvinnas eller betalas inom tolv måna-
der räknat från balansdagen.

Allmänna principer 
för värdering

Tillgångar, skulder, avsättningar och derivat re-
dovisas till anskaffningsvärdet om inte annat 
framgår enligt nedan.

Fordringar och skulder 
i utländsk valuta

I bokslutet värderas fordringar och skulder i ut-
ländsk valuta till balansdagens kurs eller kurs 
enligt terminssäkring. Kursvinster och kurs-
förluster på rörelsefodringar och rörelseskulder 
redovisas netto i rörelseresultatet, medan mot-
svarande kursvinster/-förluster redovisas bland 
fi nansiella poster. Motsvarande netto på fi nan-
siella fordringar och skulder redovisas bland öv-
riga fi nansiella poster. 

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

Orealiserade värdeförändringar på derivatinstru-
ment som används för valutasäkring av kom-
mersiella fl öden respektive säkring av ränterisk 
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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 

Materiella och immateriella anläggningstillgång-
ar värderas till anskaffningskostnad med avdrag 
för avskrivningar enligt plan och eventuella ned-
skrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på 
tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade 
ekonomiska livslängd. Om det fi nns indikatio-
ner på värdenedgång görs en bedömning av åter-
vinningsvärdet. Om återvinningsvärdet under-
stiger det bokförda värdet görs nedskrivning till 
detta belopp.

För materiella och immateriella anläggningstill-
gångar tillämpas följande avskrivningsprocent:

Byggnader och markanläggningar 1–5 %

Fastighetsinventarier 10 %

Maskiner och inventarier 10–33 %

Patent och övriga immateriella 
rättigheter 5–33 %

Goodwill 10–20 %

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

Finansiella 
anläggningstillgångar

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

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

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

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

Pensioner
Pensionsskulder beräknas i enlighet med Redo-
visningsrådets rekommendation rr 29 Ersätt-
ningar till anställda. I enlighet härmed upprättas 
aktuariella beräkningar för förmånsbestämda 
planer enligt den s.k. Projected unit credit met-
hod, vilket innebär att pensionskostnaden för-
delas under den anställdes yrkesverksamma liv. 
Nuvärdet av förpliktelser avseende oantastbara 
förmåner för nuvarande och tidigare anställda 
beräknas årligen baserat på aktuariella antagan-
den som fastställs i anslutning till bokslutstid-
punkten. I koncernens balansräkning redovisas, 
för fonderade planer, pensionsåtagandet netto 
efter avdrag för planens förvaltningstillgångar 
värderade till marknadsvärde. Fonderade planer 
med nettotillgångar, dvs med tillgångar över-
stigande åtagandena, redovisas som fi nansiell 
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.

Skatt
Koncernens skatt utgörs av summan av aktu-
ell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt ut-
görs av skatt som ska betalas eller erhållas avse-
ende aktuellt år samt justeringar av tidigare års 
aktuella skatt. Uppskjuten skatt beräknas med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan re-
dovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder enligt balansräkningsansatsen. Upp-
skjutna skattefordringar redovisas i den utsträck-
ning det är sannolikt att den kan utnyttjas inom 
en överskådlig framtid. Skatt redovisas i resul-
taträkningen, 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 defi -
nieras som fi nansiellt leasingavtal. Inga väsent-
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liga fi nansiella leasingavtal fi nns i KF-koncernen. 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationel-
la leasingavtal.

Räntebärande respektive 
icke räntebärande

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

Kontokurantfordringar 
respektive skulder

KF-koncernen och konsumentföreningarna har 
ett gemensamt avräkningssystem  –  kontoku-
rantsystemet. Systemet används för avräkning av 
varuleveranser och övrig fakturering.

�� KF ekonomisk förening har per 30 novem-
ber 2004 överlåtit aktierna i KappAhl AB till 
Nordic Capital och Accent Equity Partners. 

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

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

Jämförbarhet mot 
föregående år

För att erhålla jämförbarhet mellan åren har vis-
sa beloppsmässiga omdisponeringar gjorts avse-
ende år 2003.

Fastställande av 
resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen kommer att fast-
ställas på KFs ordinarie föreningsstämma.

Förändringar i 
koncernstrukturen under 2004

�� KF ekonomisk förening har överlåtit sitt 
innehav på 24 % av aktierna i Power Hem-
elektronik AB till Expert ASA i Norge. 
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Defi nitioner:

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

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

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

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

Nyckeltal

2004 2003 2002 2001 2000

Soliditet % 40,2 36,4 39,2 26,5 30,8

Skuldsättningsgrad ggr 0,01 0,40 0,53 1,10 0,66

Avkastning på sysselsatt kapital % 11,0 4,0 0,4 Neg 6,3

Räntetäckningsgrad ggr 8,9 2,4 0,1 Neg 2,4

Avkastning på eget kapital efter skatt % 18,6 9,2 Neg Neg 6,6

Följande nyckeltal beräknas för koncernen

�� soliditet

�� skuldsättningsgrad

��� avkastning på sysselsatt kapital

�� räntetäckningsgrad

�� avkastning på eget kapital efter skatt

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

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

�� avkastning på eget kapital beräknas som 
resultat efter skatt i procent av genomsnittligt 
redovisat eget kapital.

�� totalavkastning defi nieras som summan 
av driftsnetto och marknadsvärdesförändring 
med avdrag för investeringar dividerat med 
marknadsvärde. 

Defi nitioner av nyckeltal som beräknas för KF Fastigheter:
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              Koncernen
Mkr 2004 2003

KF ekonomisk förening 22 835 25 344

KF Fastigheter 1) 502 481

KappAhl 3 305 3 810

KF Media 2 229 1 978

Övriga dotterföretag 167 35

Elimineringar – 47 – 27

Summa nettoomsättning KF-koncernen 28 991 31 621

1) Avser främst hyror. I beloppet ingår 56 Mkr (53) 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 2 100 Mkr (1 712).

Not 1
Nettoomsättning

      Koncernen        Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003 

Kostnad för sålda varor – 148 – 93 9 6

Försäljningskostnader – 151 – 217 – 6 10

Administrationskostnader – 35 – 44 – 2 1

Övriga rörelsekostnader 0 – – –

Summa – 334 – 354 1 17

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

Koncernens kostnad för hyrda lokaler uppgår för 2004 till 540 
Mkr (609). I KF ekonomisk förening är motsvarande kostnad 11 
Mkr (12). Merparten av hyreskontrakten inom detaljhandeln är 
omsättningsbaserade med varierande löptider och uppsägnings-
tider. Hyreskontrakten omförhandlas löpande. Eftersom lokal-
hyror därmed inte kan prognosticeras med tillräcklig noggrann-
het ingår dessa inte i leasingkostnaderna.

Hyreskostnaden för tillgångar som fi nansierats medelst leasing 
uppgår under 2004 och de följande fyra åren till:

Mkr 2004 2005 2006 2007 2008

KF-koncernen 8 8 7 7 7

Not 2
Avskrivningar och 
nedskrivningar

Leasing

    Koncernen       Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003 

Reavinst vid avyttring av 
koncernföretag 964 – – –
Reavinst vid avyttring av 
fastigheter 110 144 3 2

Övrigt 11 37 7 27

Summa övriga rörelsein-
täkter 1 085 181 10 29

Not 3
Övriga rörelseintäkter

       Resultat före skatt
Mkr 2004 2003

Barnens Bokklubb AB 6 6

Bibliotekstjänst AB 1) – 38

Coop Bank AB 3) 2 – 46

Coop Elektro AB 1 14

Karlshamns AB (publ.) 2) – 10

Månadens Bok HB 5 9

Power Hemelektronik AB 4) – – 6

Övriga intresseföretag 1 3

Summa andelar i intresseföretags resultat 15 28

1) Innehavet i Bibliotekstjänst AB avyttrades under 2003.
2) Resultatet under 2003 avsåg erhållen tilläggsköpeskilling. Innehavet avyttrades under 

2001.
3) Coop Bank AB har likviderats under 2004.
4) Innehavet i Power Hemelektronik AB avyttrades under 2004.

Not 4
Andelar i 
intresseföretags resultat

         Resultat före skatt
Mkr 2004 2003

Coop Norden AB – 98 – 63

Summa andelar i joint ventures resultat – 98 – 63

Not 5
Andelar i joint ventures resultat

Mkr 2004 2003

KF Fastigheter inkl. Avtalsfastigheter 272 303

KappAhl 73 120

KF Media – 4 64

KF Invest – 3 – 3

Andelar i intresseföretags resultat 15 28

Andelar i joint ventures resultat – 98 – 63

Reavinst vid avyttring av koncernföretag 964 –

Övrigt inklusive elimineringar – 225 – 218

Summa rörelseresultat 994 231

Resultatet i koncernen fördelar sig enligt följande:

Not 6
Rörelseresultat
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     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

RESULTAT FRÅN ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG:

Realisationsresultat 1 343 –    

Nedskrivningar – 28 – 73

Summa 1 315 – 73

RESULTAT FRÅN ANDELAR I 
INTRESSEFÖRETAG:

Utdelningar 6 –

Realisationsresultat 1 5

Nedskrivningar – – 67

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

Summa 7 – 47

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:

Utdelningar 20 13 14 13

Räntor 38 62 37 62

Realisationsresultat 0 – – –

Nedskrivningar – 51 – 64 – 22 – 52

Återföring av nedskrivningar 
avs. fi n.anl.tillgångar 26 31 – –

Summa 33 42 29 23

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER:

Utdelningar 22 3 – – 

Räntor 161 55 214 154

Rearesultat vid försäljning av fi -
nansiella oms.tillgångar 11 56 – – 

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

Summa 194 123 214 176

RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER:

Koncernföretag – – – 48 – 63

Övriga företag – 137 – 168 – 116 – 148

Summa – 137 – 168 – 164 – 211

Summa fi nansiella intäkter och 
kostnader 90 – 3 1 401 – 132

VARAV RESULTAT FRÅN KONCERN-
FÖRETAG INGÅR MED FÖLJANDE:

Övriga ränteintäkter och lik-
nande resultatposter – – 82 106

Summa – – 82 106

Not 7
Finansiella intäkter 
och kostnader

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Aktuell skatt – 2 – 4 –

Uppskjuten skatt – 87 180 11 357
Skatt på andelar i intresseföre-
tag/joint ventures – 80 3 –

Summa – 169 179 11 357

SAMBAND MELLAN PERIODENS SKATT OCH REDOVISAT RESULTAT 
FÖRE SKATT

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Redovisat resultat före skatt 1 084 228 1 232 – 264
Skatt enligt aktuell skattesats, 
28% 1) – 304 – 64 – 345 74

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:

Av-/nedskrivning på koncern-
mässig goodwill – 17 – 26

Nedskrivning av aktier och 
fastigheter – 38 – 45 – 14 – 54

Avsättning/reservering, ej av-
dragsgill – 14 – 12 – 11 – 5

Övriga ej avdragsgilla kost-
nader – 28 – 13 – 3 – 1

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter:

Upplösning av avsättning/re-
servering, ej avdragsgill 21 11 –

Utdelning på aktier och an-
delar 5 6 5 3

Övriga ej skattepliktiga in-
täkter 15 51 1 46

Försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt:

Skatteeffekt försäljning av 
aktier 266 7 368 – 2

Skatteeffekt försäljning av 
fastighet och bostadsrätt 3 – 5 0

Utnyttjade underskottsavdrag:

Utnyttjande av tidigare ej ak-
tiverade underskottsavdrag 52 112 55

Underskott för vilka under-
skottsavdrag omvärderats/ej re-
dovisats – 24 193 241

Justering av aktuell skatt för ti-
digare perioder – 2 –

Justering för skatt i intresseföre-
tag och joint ventures – 106 – 22

Övrigt, netto – 1 – 1 –

Summa redovisad skatt – 169 179 11 357

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

Not 8
Skatt
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AVDRAGSGILL TEMPORÄR SKILLNAD/UNDERSKOTTSAVDRAG SOM 
EJ FÖRANLETT REDOVISNING AV UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Underskottsavdrag 254 355 0 0

Summa 254 355 0 0

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER OCH SKATTEFORDRINGAR 
KLASSIFICERAT PER BALANSRÄKNINGSKATEGORI

     Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Uppskjuten skatteskuld 1)

Finansiella anläggningstill-
gångar 37 – – –

Övriga anläggningstillgångar 
(inkl. ev. obeskattade reserver) 60 71 3 3

Summa 97 71 3 3

Uppskjuten skattefordran

Övriga anläggningstillgångar 3 4 – –

Avsättningar och 
långfristiga skulder 2 – – –

Skattemässiga underskotts-
avdrag 201 261 200 241

Summa 206 265 200 241

Skillnad 109 194 197 238

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

NETTOOMSÄTTNING TILL INTRESSEFÖRETAG 
OCH JOINT VENTURES

              Koncernen
Mkr 2004 2003

Intresseföretag 2 –

Joint ventures 324 238

Summa nettoomsättning intresseföre-
tag och joint ventures 326 238

KF-koncernen tillhandahåller tjänster inom fastighetsförvaltning 
gentemot joint ventures och intresseföretag. Dessa tjänster består 
exempelvis av redovisning, teknisk och ekonomisk förvaltning, 
kontorsservice, värmeavtal, hyresgästrepresentation och etable-
ringsstöd. Härutöver tillkommer tjänster i samband med större 
byggprojekt. Under 2004 har dessa tillhandahållna tjänster upp-
gått till 37 Mkr (48) till joint ventures. Fakturerade hyror gent-
emot joint ventures och intresseföretag uppgick till 191 Mkr (213) 
respektive 0 Mkr (16).

KF Media har under 2004 sålt böcker och spel till joint ventures 
uppgående till 16 Mkr (17). 

MedMera AB tillhandahåller tjänster bestående av administra-
tion och marknadsföring avseende MedMera-kortet (premie-
poäng) samt kortinlösen avseende bankkort och betal & kredit-
kort. Under 2004 har dessa tillhandahållna tjänster gentemot 
joint ventures och intresseföretag uppgått till 93 Mkr (92) respek-
tive 2 Mkr (15).

Not 9
Transaktioner med närstående

Not 8, forts.
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 koncernen
Mkr

Balanserade
utgifter för utv. 

arbeten

Patent, licenser,
varum. samt

likn. rättigheter

Hyresrätter
och liknande

rättigheter

Goodwill Övriga
immateriella
anläggn.tillg.

Summa
immateriella
anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 131 119 20 850 – 1 120

Nyanskaffningar 62 13 22 36 1 134

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar – 18 – 97 – 42 – 588 – – 745

Omklassifi ceringar/förvärvade företag – – – 0 2 2

Summa anskaffningsvärde 175 35 – 298 3 511

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början – 39 – 54 – 19 – 325 – – 437

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 11 51 31 312 – 405

Omklassifi ceringar/förvärvade företag – – – 0 0 0

Årets avskrivning enligt plan – 34 – 8 – 12 – 53 0 – 107

Summa avskrivningar enligt plan – 62 – 11 – – 66 0 – 139

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 28 – 36 – – 203 – – 267

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar –  36 – 77 – 113

Årets nedskrivningar 1) – 19 – – – 27 – – 46

Summa nedskrivningar – 47 – – – 153 – – 200

Redovisat värde vid årets slut 66 24 – 79 3 172

Redovisat värde vid årets början 64 29 1 322 – 416

1) Av årets nedskrivningar redovisas 46 Mkr på raden kostnad sålda varor.  

 moderföretaget
Mkr

Balanserade
utgifter för utv. 

arbeten

Patent, licenser,
varum. samt

likn. rättigheter

Summa
immateriella
anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 10 – 10

Nyanskaffningar 5 1 6

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar – 10 – – 10

Summa anskaffningsvärde 5 1 6

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början – 1 – – 1

Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 2 – 2

Årets avskrivning enligt plan – 2 0 – 2

Summa avskrivningar enligt plan – 1 0 – 1

Redovisat värde vid årets slut 4 1 5

Redovisat värde vid årets början 9 – 9

Not 10
Immateriella anläggningstillgångar
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 koncernen
Mkr

Förvaltnings-
fastigheter;

byggnader 1)

Förvaltnings-
fastigheter;

mark o markanl1)

Inventarier,
verktyg och

installationer

Pågående
nyanläggn.

Summa
materiella

anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 2 726 492 1 364 124 4 706

Nyanskaffningar, aktiverade utgifter  24 9 235 343 611

Avyttringar, utrangeringar – 130 – 48 – 1 141 – – 1 319

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 249 48 32 – 326 3

Kursdifferenser – – 0 – 0

Summa anskaffningsvärde 2 869 501 490 141 4 001

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början – 352 – 19 – 866 – – 1 237

Avyttringar och utrangeringar  13 0 746 – 759

Omklassifi ceringar/förvärvade företag – – 0 – 0

Årets avskrivning enligt plan – 30 – 4 – 145 – – 179

Kursdifferenser – – 0 – 0

Summa avskrivningar enligt plan – 369 – 23 – 265 – – 657

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 85 – 3 – 2 – – 90

Avyttringar och utrangeringar 20 – 2 – 22

Under året återförda nedskrivningar 20 – – – 20

Årets nedskrivningar – 22 – – – – 22

Summa nedskrivningar – 67 – 3 – – – 70

Redovisat värde vid årets slut 2 433 475 225 141 3 274

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

 moderföretaget
Mkr

Förvaltnings-
fastigheter;

byggnader 1)

Förvaltnings-
fastigheter;

mark o markanl.1)

Inventarier,
verktyg och

installationer

Pågående
nyanläggn.

Summa
materiella

anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 317 59 115 5 496

Nyanskaffningar, aktiverade utgifter  0 2 8 8 18

Avyttringar, utrangeringar – – 20 – 51 – – 71

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 4 3 – – 9 – 2

Summa anskaffningsvärde 321 44 72 4 441

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN:

Vid årets början – 121 – 8 – 66 – – 195

Avyttringar och utrangeringar 0 0 27 – 27

Årets avskrivning enligt plan – 3 0 – 9 – – 12

Summa avskrivningar enligt plan – 124 – 8 – 48 – – 180

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 15 – – – – 15

Under året återförda nedskrivningar 15 – – – 15

Summa nedskrivningar – – – – –

Redovisat värde vid årets slut 197 36 24 4 261

Redovisat värde vid årets början 181 51 49 5 286

taxeringsvärden                 Koncernen               Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Förvaltningsfastigheter; byggnader 1 480 1 636 139 166

Förvaltningsfastigheter; mark och markanläggningar 481 460 57 69

Summa 1 961 2 096 196 235

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

Not 11
Materiella anläggningstillgångar
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FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 
– VERKLIGT VÄRDE OCH DESS FÖRÄNDRING

                              Koncernen                          Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Vid årets början 3 776 3 618 509 479

Nyanskaffningar 124 223 3 –

Investeringar i fastigheterna 258 250 8 2

Avyttringar – 198 – 430 – 20 – 1

Vid årets slut 4 207 3 776 524 509

Värdeförändring 247 115 24 29

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

Värdet har bedömts med hjälp av följande värderingsmetoder:
– Avkastningsvärdering genom kassafl ödeskalkyler, där fastighetens framtida driftsnetton och 

bedömda restvärden nuvärdesberäknats.

– I vissa fall har avkastningsvärdering genom nettokapitaliseringsmetoden använts, där ett nor-
maliserat driftsnetto sätts i relation till ett marknadsanpassat direktavkastningskrav.

– 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              Hyresintäkter                Driftsnetto              Direktavkastning

Mkr 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Köpcentrum 218 214 126 119 7,3% 7,9%

Stormarknader 61 42 44 30 7,0% 6,8%

Supermarket 18 14 8 10 6,6% 8,4%

Lager och distribution 57 57 42 38 12,5% 12,3%

Utveckling/handel 11 5 7 – 1 3,8% – 0,4%

Utveckling/ej handel 24 23 4 4 0,9% 0,9%

Övrigt 22 21 7 7 3,2% 3,2%

Summa 411 376 238 207 6,6% 6,5%

moderföretaget              Hyresintäkter              Driftsnetto              Direktavkastning

Mkr 2004 2003 2004 2003 2004 2003
Lager och distribution 40 43 32 33 12,7% 13,5%

Utveckling/handel 7 1 4 – 2 3,4% – 2,1%

Övrigt 9 9 5 6 4,1% 4,2%

Summa 56 53 41 37 8,4% 7,7%

Direkta kostnader för outhyrda ytor i koncernen uppgår till 13,3 Mkr (16,5) varav större delen avser 
vakanta ytor i utveckling/ej handelsfastigheter. I KF ekonomisk förening är de direkta kostnaderna 
för outhyrda ytor 2,6 Mkr (4,6). Kostnaden avser främst utveckling/ej handelsfastigheter.

Not 11, forts.
Materiella anläggningstillgångar
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 koncernen
Mkr

Andelar i
intresse-
företag

Fordringar 
hos intresse-

företag

Andelar i
joint 

ventures

Fordringar 
hos joint 
ventures 

Andra lång-
fristiga värde-

pappersinnehav

Uppskjutna
skatte-

fordringar

Andra lång-
fristiga 

fordringar

Summa
fi nansiella

anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 96 11 1 593 600 495 194 112 3 101

Tillkommande tillgångar/ fordringar 15 – 1 19 21 7 2 65

Avgående tillgångar/reglerade fordringar – 69 – 2 – 178 – 222 – 296 – 56 – 5 – 828

Omklassifi ceringar/förvärvade företag 1 – 389 – 331 0 – – 45 14

Effekt byte av redovisningsprincip – – – 40 – – – 36 135 59

Kursdifferenser – – 3 – 0 0 0 3

Summa anskaffningsvärde 43 9 1 768 66 220 109 199 2 414

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 22 – 0 – – 144 – – 1 – 167

Avgående tillgångar/reglerade fordringar 19 – – – 66 – – 85

Årets nedskrivningar 0 – – – – 24 – – 1 – 25 

Summa nedskrivningar – 3 – 0 – – 102 – – 2 – 107

Redovisat värde vid årets slut 40 9 1 768 66 118 109 197 2 307

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

 moderföretaget
Mkr

Andelar i
koncern-

företag

Fordringar
hos kon-

cernföretag

Andelar i
intresse-
företag

Fordringar 
hos intresse-

företag

Andelar 
i joint 

ventures

Fordringar 
hos joint 
ventures 

Andra lång-
fristiga värde-

pappersinneh.

Uppskjutna
skatte-

fordringar

Andra lång-
fristiga 

fordringar

Summa
fi nansiella

anläggn.tillg.

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 3 366 – 490 11 2 237 600 318 241 38 7 301

Tillkommande tillgångar/fordringar 165 2 438 – – – – 0 – – 2 603

Avgående tillgångar/reglerade fordringar – 658 – – 289 – 2 – – 222 – 301 – 41 – 3 – 1 516

Omklassifi ceringar/förvärvade företag – – – – 378 – 378 0 – – 0

Summa anskaffningsvärde 2 873 2 438 201 9 2 615 0 17 200 35 8 388

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:

Vid årets början – 734 – – 440 – – 336 – – 128 – – – 1 638

Avgående tillgångar/reglerade fordringar 454 – 257 – 0 – 150 – – 861

Årets nedskrivningar – 28 – 0 – 0 – – 22 – – – 50

Summa nedskrivningar – 308 – – 183 – – 336 – 0 – – – 827

Redovisat värde vid årets slut 2 565 2 438 18 9 2 279 – 17 200 35 7 561

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

RESULTATRÄKNING:

Mkr 2004 2003

Rörelsens intäkter 36 341 36 143

Rörelseresultat 75 191

Finansnetto – 169 – 182

Skatt – 80 4

Minoritetsandel 0 – 1

Årets resultat – 174 12

BALANSRÄKNING:

Mkr 2004 2003

Anläggningstillgångar 4 583 4 811

Omsättningstillgångar 4 289 4 892

Summa tillgångar 8 872 9 703

Eget kapital 1 770 1 603

Minoritetens andel 5 6

Avsättningar 224 196

Långfristiga skulder 1 150 2 700

Kortfristiga skulder 5 723 5 198

Summa eget kapital och skulder 8 872 9 703

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

Not 12
Finansiella anläggningstillgångar
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         Koncernen          Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Kundfordringar 418 373 73 74

Utlåning MedMera 119 133 – 133

Övriga fordringar 741 852 368 278

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 283 223 9 21

Kontokurantfordringar 
externt 39 9 39 9

Fordringar hos intresse-
företag 13 96 11 10

Fordringar hos joint ven-
tures 159 114 31 47

Fordringar hos koncern-
företag 671 360

Kontokurantfordringar 
koncernföretag 2 562 2 206

Summa kortfristiga ford-
ringar 1 772 1 800 3 764 3 138

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter består av:
Förutbetalda hyror 24 78 – – 

Övrigt 259 145 9 21

Summa 283 223 9 21

Not 13
Kortfristiga fordringar

Innehavare av MedMera-kortet har möjlighet att på sitt konto 
sätta in pengar. Kontoinnehavare har även möjlighet att, efter 
kreditprövning, erhålla en kortkredit. Per 1 juli 2004 överfördes 
alla MedMera-konton från KF till MedMera AB.

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

         Koncernen          Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Placering hos bank 664 1 300 664 1 300

Kortfristig placering hos 
joint ventures – 60 – 60

Obligationer och cer-
tifi kat 3 657 864 – 864

Aktier och andelar 818 387 – –

Summa kortfristiga 
placeringar 5 139 2 611 664 2 224

Not 15
Kortfristiga placeringar

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

Utöver medlemsinsatser har kapital tillförts i form av förlagsinsat-
ser. Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande eget 
kapital som vid förenings upplösning skall ha rätt efter förening-
ens fordringsägare men rätt framför medlemsinsatserna. Förlags-
insats 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 förlagsandels-
bevis

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

Not 16
Eget kapital

 moderföretaget
Mkr

Vid 
årets

början

Boksluts-
disposi-
tioner

Vid 
årets
slut

Ackumulerade avskrivningar utö-
ver plan för fastigheter 10 0 10

Not 17
Obeskattade reserver

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

Not 18
Garantikapital
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BELOPP REDOVISADE I RESULTATRÄKNINGEN 

koncernen
Mkr 2004

Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period – 39

Räntekostnad – 37

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 39

Aktuariella vinster/förluster, netto 1) 0

Reduceringar och regleringar 0

Summa – 37
1) Genom att KF börjat tillämpa RR 29 fr.o.m. 1 januari 2004 aktualiseras amortering av aktuariella vinster och förluster först år 2005.

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar har under året uppgått till 8 %. 

AVSÄTTNING FÖR PENSIONER

koncernen
Mkr 2004

Fonderade pensionsplaner redovisade som långfristig fordran 107

Summa 107

AVSTÄMNING AV BALANSRÄKNING

koncernen
Mkr 2004

Nettoskuld vid årets början – 49

Effekt av ändrad redovisningsprincip 109

Nettokostnad redovisad i resultaträkningen – 37

Inbetalda avgifter 25

Avyttringar/omklassifi ceringar 1) 59

Nettofordran vid årets slut 2) 107
1) Beloppet avser effekten till följd av att innehavet i KappAhl AB har avyttrats. 
2) På nettofordran vid årets slut har även särskild löneskatt bokats.

ÅTAGANDE

koncernen
Mkr 2004

Nuvärde av helt eller delvis fonderade förpliktelser – 704

Verkligt värde av förvaltningstillgångar 778

Nettovärde 74

Oredovisade aktuariella vinster och förpliktelser 33

Nettoskuld vid årets slut 107

VIKTIGARE AKTUARIELLA ANTAGANDEN

koncernen Sverige Norge
% 2004 2004

Diskonteringsränta 4,3% 7,0%

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 1) 4,3%

Förväntad löneökning 3,0% 3,3%

Förväntad infl ation 2,0% 2,5%
1) Återspeglar långfristig beräknad avkastning på förvaltningstillgångar vägd enligt stiftelsens investeringspolicy. Har beräknats
    efter avdrag för administrativa kostnader och tillämpliga skatter.

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.

Förmånsbaserad pensionsplan fanns även vad gäller KappAhls norska verksamhet.

Nedan lämnas upplysningar om de viktigaste förmånsbaserade pensionsplanerna.

Kostnaden för pensioner ingår i sin helhet i rörelseresultatet.
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     Koncernen   Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Medlemsinlåning:
5-årslån 1) 196 202 196 202

Summa medlemsinlåning 196 202 196 202

Övriga långfristiga skulder: 2)

Skulder till kreditinstitut 15 51 0 50

Summa långfristiga skulder 211 253 196 252

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.

Not 22
Långfristiga skulder

koncernen
Mkr Pensioner 2)

Garanti-
åtaganden 

MedMera-
premie 1)

Övriga
avsättningar

Summa
avsättningar

Vid årets början 53 5 9 75 142

Periodens avsättningar – – 0 44 44

Ianspråktagna avsättningar 0 – – – 27 – 27

Avyttringar/omklassifi ceringar – 52 – – 7 – 49 – 108

Återförda avsättningar – – 5 – – 4 – 9

Kursdifferenser – – – 0 0

Vid årets slut 1 – 2 39 42

moderföretaget
Mkr

Garanti-
åtaganden

Övriga
avsättningar

Summa
avsättningar

Vid årets början 5 41 46

Periodens avsättningar – 7 7

Ianspråktagna avsättningar – – 27 – 27

Återförda avsättningar – 5 – 3 – 8

Vid årets slut – 18 18
1) 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.
2) Se vidare not 19 avseende förmånsbestämda pensionsplaner.

Not 20
Avsättningar

               Koncernen                Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

TILL EGEN FÖRMÅN:

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar 23 – – –

Företagsinteckningar 6 – – –

Summa ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 29 – – –

Ställda säkerheter för outnyttjad checkräkningskredit:
Fastighetsinteckningar 389 478 51 28

Ställda säkerheter för annat än skulder:
Företagsinteckningar 123 147 – –

Övriga ställda säkerheter 102 20 102 20

Summa ställda säkerheter för annat än skulder 225 167 102 20

Summa ställda säkerheter 643 645 153 48

Not 21
Ställda säkerheter
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     Koncernen   Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Medlemsinlåning: 1)

Sparkassan 3 389 2 962 3 389 2 962

5-årslån 232 248 232 248

Summa medlemsinlåning 3 621 3 210 3 621 3 210

Övriga kortfristiga skulder:
Inlåning MedMera 1 383 1 410 0 1 410

Skulder till kreditinstitut 37 9 0 –

Förskott från kunder 41 71 11 3

Leverantörsskulder 443 595 96 141

Skulder till koncernföretag 142 902

Skulder till intresseföretag 0 54 0 49

Skulder till joint ventures 238 360 119 355

Kontokurantskulder externt 856 810 856 810

Skatteskulder 2 4 – –

Övriga skulder 550 317 403 98

Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter 577 709 142 86

Kontokurantskulder koncern-
företag 1 412 263

S:a övriga kortfristiga skulder 4 127 4 339 3 181 4 117

Summa kortfristiga skulder 7 748 7 549 6 802 7 327

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består av:
Personalrelaterade kostnader 96 251 6 10

Premiereserv i försäkringsverk-
samhet 135 128 – –

Levererade ännu ej fakturera-
de varor 1 46 – –

Övrigt 345 284 136 76

Summa 577 709 142 86
1) Medlemsinlåningen består huvudsakligen av sparmedel från medlemmarna i 

konsumentföreningarna men också av placeringar från vissa anslutna medlemsorgani-
sationer. 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.

Not 23
Kortfristiga skulder

FINANSIELLA INSTRUMENT REDOVISADE I BALANSRÄKNINGEN:

        Redovisat 
       värde  

     Verkligt 
       värde 1)

Mkr 2004 2003 2004 2003

Tillgångar:
Obligationer 2 900 647 2 895 661
Innehav i riskkapitalbolag 
och onoterade aktier 118 351 118 351
Aktier och fi nansiella till-
gångar med absolut avkast-
ningsmål 818 386 843 392

Konvertibellån 636 721

Certifi kat 757 219 757 219
Placeringar i bank och övriga 
kortfristiga räntebärande in-
strument 676 1 380 676 1 380

Utlåning MedMera 119 133 119 133

Kassa och bank 280 541 280 541

Övrigt 504 346 504 348

Tillgångar totalt 6 172 4 639 6 192 4 746

Skulder:
Sparkassan 3 817 3 412 3 817 3 412

Inlåning MedMera 1 382 1 410 1 382 1 410

Övrigt 1 031 1 226 1 031 1 223

Skulder totalt 6 230 6 048 6 230 6 045

1) Räntebärande fi nansiella instrument värderas genom en diskontering av framtida kas-
safl öden. Marknadsnoterade tillgångar värderas till marknadsvärde. Onoterade innehav 
har värderats i enlighet med EVCAs värderingsprinciper.

FINANSIELLA INSTRUMENT 

KF använder fi nansiella instrument, såsom ränteterminer, valu-
taswappar och valutaterminer, för att begränsa effekterna av fl uk-
tuationer i räntesatser och växelkurser. 
 Dessutom använder KF, inom ramen för sin kapitalförvalt-
ningsverksamhet, kortfristiga räntebärande instrument, företags-
certifi kat med kort löptid och obligationer i syfte att generera en 
avkastning som matchar räntekostnaderna för inlåningen. KF har 
även noterade och onoterade aktier samt andelar i riskkapitalbo-
lag och fonder med absolut avkastningsmål. Den totala förvalt-
ningsportföljens marknadsvärde uppgick vid årsskiftet 4 613 Mkr.
 Enligt följande framgår redovisade och verkliga värden per typ 
av fi nansiellt instrument. Tabellen inkluderar inte ej räntebärande 
instrument för vilka redovisat värde överensstämmer med verkligt, 
exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder.

Not 24
Finansiella instrument 
och fi nansiell riskhantering

FINANSIELLA INSTRUMENT UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN:

             Verkligt värde   

Mkr 2004 2003
Ränteswappar – 2
Valutaterminer – 28 – 20

Totalt – 28 – 22

PRINCIPER FÖR FINANSIERING OCH FINANSIELL RISKHANTERING

KF är genom sin verksamhet utsatt för olika typer av fi nansiella 
risker. KF har en centraliserad fi nansverksamhet med internbank. 
Finansverksamheten utförs av KF Invest på uppdrag av KFs fi -
nansavdelning (KF Finans). KF Finans ansvarar för koncernens 
agerande mot de fi nansiella marknaderna, hantering av fi nansiella 
risker inom koncernen och samtliga räntebärande poster i balans-
räkningen. Utöver koncernen omfattar internbanksverksamheten 
även konsumentföreningar. Genom den centraliserade fi nans-
verksamheten uppnås en professionell hantering av risker, betal-
ningsfl öden och bankrelationer. 
 KF Invests avvikelsemandat bestäms av KFs styrelse och är tyd-
ligt begränsade. 

VALUTARISK

Valutarisk är risken för en negativ inverkan på koncernens resul-
tat- och balansräkning till följd av valutakursförändringar. Total 
valutaexponering i portföljen får maximalt uppgå till 10 % av till-
gångsportföljens värde, dvs. 462 Mkr. Vid årsskiftet hade KF Fi-
nans endast positioner i form av prissäkringstransaktioner.
 Valutarisk indelas vanligen i transationsexponering och omräk-
ningsexponering. Transaktionsexponeringen är en följd av koncer-
nens operativa och fi nansiella valutafl öden. Omräkningsexpone-
ringen beror på tillgångar, skulder och eget kapital i utlandet, exem-
pelvis till följd av utländska verksamheter. Dotterbolagens valuta-
säkringar görs via KF Finans med hjälp av koncerninterna transak-
tioner som sedan KF Finans i sin tur säkrar mot externa motparter. 

Not 24, forts.
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Transaktionsexponering
KF har som målsättning att prissäkra operativ transaktionsexpo-
nering i samband med att den underliggande varan prissätts. Fi-
nansiella fl öden prissäkras däremot för hela löptiden. Nedan redo-
visas valutapositionerna i nominella belopp omräknade till SEK.

UTESTÅENDE VALUTAPOSITIONER PER DEN 31 DECEMBER 2004:

Mkr 2005 2006 Senare år
Sälj eur 179

Sälj nok 228 1

Sälj usd 622

Sälj totalt 1 029 1 0

Köp eur 165

Köp gbp 1

Köp nok 252 9

Köp usd 269

Köp totalt 687 9 0

Netto 342 – 8 0

Omräkningsexponering
KFs omräkningsexponering härstammar främst från KFs ägaran-
del i Coop Norden samt från utländska tillgångar i det helägda 
dotterbolaget Pan Vision Holding AB. Primärt avses då expone-
ring i DKK, NOK och EUR. Normalt prissäkrar KF inte sin om-
räkningsexponering.

RÄNTERISK

Ränterisk defi nieras som risken för att förändringar i det all-
männa ränteläget påverkar KFs resultat negativt. KF-koncernens 
fi nansieringskällor utgörs i huvudsak av insatskapital, förlagsin-
satser, inlåning via Sparkassan och MedMera, samt övrigt eget 
kapital. Räntebindningstiden (durationen) i KFs skuldportfölj är 
relativt kort.
 Räntebindningstiden i KFs tillgångsportfölj är dimensionerad 
för att möta den korta durationen i skuldportföljen. Enligt kon-
cernens Finanspolicy ska durationen vara 0–3 år, med ett bench-
mark på 1,5 år. Vid årsskiftet var durationen 1,52 år, vilket motsva-
rar en ränterisk relativt benchmark på 0,75 Mkr (beräknat som ett 
1 % skift i räntekurvan).

ÖVRIG MARKNADSRISK

Marknadsrisk defi nieras som risken för att värdet på fi nansiella 
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 av 843 Mkr. Aktierna han-
teras dels av externa förvaltare, dels av KF Finans. Dessutom hade 
KF 117 Mkr i riskkapitalbolag och onoterade aktier.

LIKVIDITETSRISK

KFs likviditet är god. Per den 31 december 2004 uppgick koncer-
nens likvida medel till 4 601 Mkr (2 764). Likviditeten förvaltas 
inom ramen för kapitalförvaltningen. 
 Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda ut-
tag ur Sparkassan, MedMera och Kontokuranten samt genom 
felaktig likviditetsrapportering från helägda dotterbolag. För att 
undvika likviditetsbrist följs likviditeten upp dagligen av KF Fi-
nans. KF Finans placeringar i certifi kat, obligationer och noterade 
aktier skall huvudsakligen göras i värdepapper som kan likvideras 
inom tre arbetsdagar utan risk för ökade kostnader. Vidare skall 
KF Finans säkerställa att 200 Mkr fi nns som likviditetsreserv. Lik-

viditetsreserven utgörs av banktillgodohavanden samt låneramar 
som kan utnyttjas utan framförhållning. Vid årsskiftet hade KF 
bankkrediter på 380 Mkr, som endast utnyttjats i begränsad om-
fattning under året.

MOTPARTS- OCH KREDITRISK

KF har motpartsrisk främst genom derivatkontrakt på valuta-, 
ränte-, aktie- och elmarknaderna. Motpart i dessa transaktioner är 
banker, fondkommissionärer, elhandelsbolag och detaljhandels-
drivande föreningar. 
 KFs motpartsrisk begränsas genom att fi nansiella transaktioner 
endast görs med godkända motparter. KF strävar efter att fördela 
fi nansiella transaktioner mellan fl era motparter. Dessutom an-
vänds främst standardiserade kontrakt. KF strävar även efter att 
teckna ISDA-avtal med samtliga fi nansiella motparter för att däri-
genom möjliggöra kvittning av skulder och fordringar vid mot-
partens obestånd.
 Den största enskilda motpartsexponeringen per den 31 decem-
ber 2004 var gentemot Nordea Hypotek AB och uppgick till 944 
Mkr. 

KF har en mycket begränsad kreditrisk i kundfordringarna, vilket 
är en naturlig följd av verksamhetens natur.

         Koncernen        Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Till egen förmån:
Borgensförbindelser 32 18 32 –

Övriga 67 40 97 107

Till förmån för dotterföretag:
Borgensförbindelser – – – 31

Till förmån för joint ventures:
Borgensförbindelser 107 157 35 35

Summa 206 215 164 173

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

Not 25
Ansvarsförbindelser

         Koncernen       Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Revisionsuppdrag, KPMG 5 5 1 1

Andra uppdrag, KPMG 2 2 1 1

Summa 7 7 2 2

Not 26
Arvode- och kostnads- 
ersättningar till revisorer

Not 24, forts.
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BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

         Koncernen    Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Erhållen utdelning 58 33 14 13

Erhållen ränta 199 117 252 216

Erlagd ränta – 140 – 163 – 171 – 208

Netto 117 – 13 95 21

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

         Koncernen    Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Avgår resultatandel i intresse-
företag/joint ventures 1) 83 80

Erhållen utdelning från 
intresseföretag/joint ventures 17 17

Av- och nedskrivningar av 
tillgångar 358 409 50 193

Orealiserade kursdifferenser – 1 2

Rearesultat försäljning av 
anläggningstillgångar – 105 – 190 – 4 – 8

Rearesultat försäljning av 
rörelse/dotterföretag – 964 – 1 343

Avsättningar till pensioner – 1 2

Övriga avsättningar – 2 28 – 26 23

Andra ej likviditetspåver-
kande resultatposter – 31

Summa – 646 348 – 1 323 208

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

Not 27
Kassafl ödesinformation

         Koncernen    Moderföretaget

Mkr 2004 2003 2004 2003

Förvärvade tillgångar och skulder:
Immateriella anläggnings-
tillgångar 53 9

Materiella anläggnings-
tillgångar 121 6

Finansiella tillgångar 1

Varulager 57 11

Rörelsefordringar 109 13

Likvida medel 5 16

Summa tillgångar 346 55 0 0

Avsättningar 5 3

Lån 130 5

Rörelseskulder 142 22

Summa minoritet, skulder 
och avsättningar 277 30 0 0

Köpeskilling 69 25

Avgår: Apportemission – 19

Utbetald köpeskilling 50 25 0 0

Avgår: Likvida medel i den 
förvärvade verksamheten – 5 – 16 0

Påverkan på likvida medel 45 9 0 0

FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG OCH ANDRA AFFÄRSENHETER

         Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Avyttrade tillgångar och skulder:
Immateriella anläggnings-
tillgångar 219 7
Materiella anläggnings-
tillgångar 374 26
Finansiella tillgångar 0 120
Varulager 461 2
Rörelsefordringar 173 104
Likvida medel 42 1 260

Summa tillgångar 1 269 0 1 519 0

Avsättningar 123
Lån 79 1 421
Rörelseskulder 193 98
Summa skulder och 
avsättningar 395 0 1 519 0

Försäljningspris 1 844 0

Erhållen köpeskilling 1 844 0 0 0

Avgår: Likvida medel i den 
avyttrade verksamheten – 42 0 – 1 260 0

Påverkan på likvida medel 1 802 0 – 1 260 0

AVYTTRING AV DOTTERFÖRETAG OCH ANDRA AFFÄRSENHETER

LIKVIDA MEDEL

         Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 280 541 226 452
Kortfristiga placeringar, jäm-
ställda med likvida medel 1) 4 321 2 223 664 2 224

Summa 4 601 2 764 890 2 676

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

TRANSAKTIONER SOM INTE MEDFÖR BETALNINGAR

         Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Förvärv av rörelse 
genom apportemission 19

Konvertering av förlagslån 
till aktier i Coop Norden 378 378

NETTOSKULDENS FÖRÄNDRING

         Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Nettoskuld vid årets början 1 812 2 329 1 027 1 228
Upptagande av nya 
räntebärande skulder 129 1 073 475 608
Övriga förändringar i 
räntebärande skulder 52 5 – 1 308 73
Förändringar i avsättningar 
för pensioner – 52 – 4

Investeringar i nya 
räntebärande tillgångar – 624 – 439 – 3 192
Avyttring/minskning av 
räntebärande tillgångar 222 – 1 623 186

Övriga förändringar i 
räntebärande tillgångar 366 84 2 565 183

Förändring av likvida medel – 1 837 – 1 236 1 786 – 1 251

Nettoskuld vid årets slut 68 1 812 – 270 1 027
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Medeltal anställda          Koncernen    Moderföretaget
2004 2003 2004 2003

Kvinnor 818 2 879 38 62

Män 503 697 26 34

Summa 1 321 3 576 64 96

Varav verksamhet i utlandet:

Europa:
Kvinnor 28 978
Män 60 69

Summa Europa 88 1 047

Asien:
Kvinnor – 31
Män – 29

Summa Asien – 60

Totalt utlandet:
Kvinnor 28 1 009
Män 60 98

Summa utlandet 88 1 107

Löner och ersättningar          Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Gruppen styrelse och VD 2) 29 28 1 2

Övriga 1 194 1 004 34 48

Summa 1 223 1 032 35 50

Varav verksamhet i utlandet:

Europa:
Gruppen styrelse och VD 4 6
Övriga 239 286

Summa Europa 243 292

Asien:
Gruppen styrelse och VD 1 1
Övriga 8 8

Summa Asien 9 9

Totalt utlandet:
Gruppen styrelse och VD 5 7
Övriga 246 294

Summa utlandet 251 301

Sociala kostnader          Koncernen    Moderföretaget
Mkr 2004 2003 2004 2003

Sociala kostnader 360 418 24 33

Varav pensionskostnader till:

Gruppen styrelse och VD 10 13 1 4

Övriga 195 95 7 13

Könsfördelning i 
företagsledningen

         Koncernen    Moderföretaget

% 2004 2003 2004 2003

Andel kvinnor:
Styrelsen 20% 26% 30% 30%

Övriga ledande befattnings-
havare 30% 38% 0% –

Not 28
Anställda och löner

Sjukfrånvaro, moderföretaget              
% 2004 2003 1)

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

Män 0,0% 3,9%

Kvinnor 4,6% 7,7%

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 1,8% 2,5%

30 –49 år 4,2% 4,8%

50 år eller äldre 5,4% 8,0%

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

Till styrelsen utgick enligt stämmans beslut totalt arvode med 
1 100 Tkr (1 081), varav ordföranden enligt styrelsens beslut erhål-
lit 330 Tkr ( 324). Utöver arvoden utgår ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Årlig pensionsavsättning görs, för ordföranden, 
med 35 % beräknat på totalt arvode.

Till verkställande direktören utgick lön med 4 022 Tkr (4 230). 
Bonus utgick med 295 Tkr (228). Pensionsåldern är 62 år. Årlig 
pensionsavsättning görs med 35% beräknat på lön och övriga 
förmåner. I verkställande direktörens avtal ingående pensions-
utfästelse, motsvarande 36 månadslöner, har till fullo tryggats per 
31 december 2004.

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

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

 

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG/
DOTTERDOTTERFÖRETAG

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

    Bopec Progress AB 556189-4592 Stockholm 100

    Fastighets AB Kvarnholmen 556001-2477 Stockholm 100

    Fastighets AB Partille 556518-4354 Stockholm 100

    KF Centrumfastigheter AB 556405-6405 Stockholm 100

    KF Stormarknadsfastigheter AB 556409-2533 Stockholm 100

    KF Supermarketfastigheter AB 556090-0366 Uppsala 100

    Kvarn AB Juvel 556024-4815 Göteborg 100

    Stockholms Dykeri AB 556001-9092 Stockholm 100

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

    KF Invest Förvaltning AB 556174-7717 Stockholm 100

KF Media AB 556398-2387 Stockholm 100 25 000 126 909

    Akademibokhandelsgruppen AB 556046-8448 Stockholm 100

    Levande böcker i Norden AB 556481-4274 Stockholm 100

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

    PAN Vision Holding AB 556531-8879 Stockholm 100

    Tidningen Vi AB 556041-3790 Stockholm 100

    Bokus AB 556538-6389 Lund 100

MedMera AB 556091-5018 Stockholm 100 500 000 55 040

Tranbodarna AB 556005-2788 Borlänge 100 100 330

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 52 219

Summa dotterföretag KF ekonomisk förening 2 565 389

Företag
 
Tkr

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

Moderföretaget

Kapitalandel
i koncern

 

INTRESSEFÖRETAG KF EKONOMISK FÖRENING

Direkt ägande
Coop Elektro AB 556589-3731 UpplVäsby 47 468 692 14 693 15 296

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

Nord Coop Invest Ltd Slovakien 50 108 108

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

Summa intresseföretag KF ekonomisk förening 17 995 18 598

Indirekt ägande
Barnens Bokklubb AB 556103-0445 Stockholm 50 1 525 7 994

Böckernas klubb med journalen  AB 556317-0629 Stockholm 43 7 658 5 264

HB Månadens bok 902003-8106 Stockholm 30 5 400

Övriga intresseföretag 3 217

Summa indirekt ägda 21 875

Summa intresseföretag KF-koncernen 40 473

Not 29

Aktier och andelar 1)

55 
noter

1) Fullständig bolagsförteckning bifogas årsredovisning till Bolagsverket.



Företag
 
Tkr

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

Moderföretaget

Kapitalandel
i koncern

 

JOINT VENTURES

Direkt ägande
Coop Norden AB 556585-8585 Stockholm 42 257 250 2 279 312 1 767 670

Summa joint ventures KF ekonomisk förening 2 279 312 1 767 670

Indirekt ägande
Kilen Syd AB 1) 556621-6361 Strängnäs 50 750 – 11 376

Övriga joint ventures 0

Summa indirekt ägda – 11 376

Summa joint ventures KF-koncernen 1 756 294

Företag
 
Tkr

Organisations-
nummer

Säte Ägar-
andel %

Antal
aktier/

andelar

Bokfört
värde

 

ÖVRIGA FÖRETAG

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

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

Övriga innehav 1 236

Summa övriga företag i KF ekonomisk förening 17 264

Dotterföretagens innehav
Accent Equity 9 023

Baltic Rim Fund, Jersey 28 698

IDI KB 969640-9631 Stockholm 10 5 400

Litorina kapital KB 969653-7555 Stockholm 22 32 044

Nordico Invest II KB 969660-1500 Stockholm 12 21 684

Övriga innehav 3 434

Dotterföretagens innehav 100 283

Summa övriga företag i KF-koncernen 117 547

 Nina Jarlbäck Jan Andersson Hans Eklund Lena Ingren
 Styrelsens ordförande

 Curt Johansson TorBjörn Jonsson Ingrid Karlsson

 Göran Lindblå Mats Lundquist Anders Stake 

 Börje Fors
 Verkställande direktör

Stockholm den 10 mars 2005

Not 29, forts.

1) Negativ kapitalandel i Kilen Syd AB har balansmässigt redovisats som övrig avsättning.
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Revisionsberättelse 

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

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Koope-
rativa förbundet (KF) ekonomisk förening för 
år 2004. Det är styrelsen och verkställande di-
rektören som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsre-
dovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, kon-
cernredovisningen och förvaltningen på grund-
val av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god re-
visionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en re-
vision ingår också att pröva redovisningsprin-
ciperna och styrelsens och verkställande direk-
törens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 

verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Som underlag för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga be-
slut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller  någon av verkställande direktörerna är er-
sättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredo-
visningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund för våra ut-
talanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger därmed en rättvisande bild av för-
eningens och koncernens resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för för-
eningen och för koncernen, disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och be-
viljar styrelsens ledamöter och verkställande di-
rektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 10 mars 2005

 Bertil Hammarstedt Carina Röjdner

KPMG Bohlins AB

 Per Bergman Bernhard Öhrn
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Revisionsberättelsen omfattar årsredovisningen som är intagen från sidan 26–56.

57 
revisionsberättelse



 
  

Bakom KF står 2,9 miljoner medlemmar i
de 60 svenska konsumentföreningarna.
Medlemskapet är öppet för alla. Genom

medlemskapet är de KFs ägare och kan påverka
KFs verksamhet. Varje medlem är innehavare av
medlemskortet Coop MedMera. Även de sju
OK-föreningarna, Folksam Liv, Folksam Sak och
Fonus är medlemmar i KF. KFs stadgar fastställer
principerna för hur KF styrs.

Basen för KF – 
konsumentföreningarna

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.

KFs föreningsstämma
Varje konsumentförening ingår i en valkrets.
Indelningen i valkretsar fastställs årligen av KFs
stämma. Föreningarna i en valkrets utser varje år
ombud till valkretsmötet. På detta väljs ombud
och ersättare till KFs föreningsstämma samt
nomineras ledamöter till stämmans valberedning. 

KFs föreningsstämma består av 101 ombud. 
Av dem utses 94 på konsumentföreningarnas 
valkretsmöten. De fördelas så att varje valkrets
får det antal ombud, som motsvarar valkretsens
andel av föreningarnas totala medlemsantal.
Resterande sju ombud utses av övriga medlemmar.

På KFs föreningsstämma väljs ledamöter till KFs
styrelse och ersättare för dessa efter förslag från
valberedningen. Dessutom väljer förenings-
stämman revisorer och fastställer arvoden och
andra ersättningar till KFs styrelse.

Stämman väljer även ordförande, vice ordförande
samt tre ledamöter och tre ersättare till valbered-
ningen. Styrelsen lämnar förslag på namn baserat
på nomineringar från valkretsmötena. Vid stäm-
man 2004 valdes Ulla Hultén (ordförande), Jan
Bohlin (vice ordförande), Sune Dahlqvist, Hans
Ahnell och Sune Grahn till valberedningen.

Information och diskussion
För att ge samtliga föreningar möjlighet att få
information i angelägna frågor och delta i 
diskussioner före stämman, bjuder KFs styrelse, 
i enlighet med stadgarna, varje år in till regionala
konferenser. 2004 hölls fem sådana konferenser.
Dagen före stämman hölls 2004 ett ombuds-
seminarium för alla stämmoombud. Årets tema
var kooperativ dagligvaruhandel.

Medlemmarna styr KF 

Coop Norden – styrning och inflytande

Coop Nordens ordinarie bolagsstämma utgörs av
ett ombud från vardera ägaren, som företräder
sina respektive förbund enligt följande ägande:
KF 42 procent, FDB 38 procent och Coop NKL
20 procent. Bolagsstämman utser styrelse i
Coop Norden, som enligt avtal består av fem
ledamöter från KF, fyra från FDB, tre från Coop
NKL samt representanter för de anställda.

I samband med den formella bolagsstämman
hålls Coop Nordens stämmomöte. Till det kan
ägarna enligt aktieägaravtalet sända högst 59
förtroendevalda, som biträden till de formella
ägarombuden. KFs styrelse utser ombudet till
den formella bolagsstämman samt nio av de 
förtroendevalda biträdena. Övriga 50 biträden
utses av KFs föreningsstämma efter nominering
från valkretsarna.

Varje år håller styrelserna i KF, FDB, Coop NKL
och Coop Norden nordiska gemensamma styrelse-
konferenser. 2004 hölls två konferenser, där
affärsutveckling i Coop Norden samt gemensamt
konsumentpolitiskt arbete diskuterades.



 
 

KFs styrelse består av lägst nio och högst
tretton ledamöter, valda av KFs stämma,
samt av KFs verkställande direktör.

Under 2004 bestod styrelsen av nio ledamöter
som var valda av stämman. Handelsanställdas
Förbund utsåg vidare två arbetstagarledamöter
med en ersättare. En av dessa samt en ersättare
lämnade styrelsen i samband med avyttringen av
KappAhl hösten 2004.

Styrelsens arbetsrutiner
KFs stadgar fastställer och reglerar principer för
styrelsens uppgifter och beslutsförhet. Styrelsen
fastställer en årlig sammanträdesplan.

Styrelsen utser verkställande direktör (vd) och
fastställer varje år en arbetsordning för denne.
Arbetsfördelningen mellan vd och styrelse finns
angiven i 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 verk-
samheten. 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 dotter- och intresse-
bolagen. Vd förser styrelsen med löpande infor-
mation vid varje styrelsemöte. 

Rapporteringar omfattar KFs försäljning,
resultat och likviditet samt ärenden och projekt
av betydelse för verksamheten.

Styrelsens arvode och andra ersättningar beslutas
varje år av KFs föreningsstämma på förslag från
valberedningen. Ersättningen till vd beslutas av
styrelsen. Ordförande framställer beslutsunderlag
och förankrar sedan detta bland övriga ledamöter
på ett särskilt sammanträde inför KFs stämma.
När det gäller övriga ledande befattningshavare
beslutar vd om lön och andra anställningsvillkor.
Vd förser sedan styrelsen med en årlig status-
rapport om utfallet.

KFs stadgar fastställer även principer för val av
revisorer. Stämman utser ett registrerat revisions-
bolag samt två förtroendevalda revisorer. Det är
styrelsen som leder upphandlingen av revisions-

tjänster. Revisorerna utses för en tvåårsperiod
men utvärderas årligen. Revisorerna ansvarar för
den årliga revisionsgenomgången vid samman-
trädet om KFs bokslut.

Arbetet under 2004
Under 2004 hade styrelsen tretton protokollförda
sammanträden varav ett per capsulam-möte.
Närvaron vid dessa möten har varit hög. 

Redovisning av koncernens försäljning, resultat
och likviditet har varit stående punkter på dag-
ordningen liksom vds rapport. Styrelsen har
under hela året fått en fortlöpande rapportering
om utvecklingen i Coop Norden. Vidare har 
styrelsen vid årets sammanträden bland annat
behandlat avvecklingen av Coop Bank, försälj-
ningarna av KappAhl och Power, bolagiseringen
av MedMera samt beslutat om bildandet av KF
Konsument. 

Till styrelsen har under 2004 utgått arvoden
med 1 100 400 kronor (1 081 000), varav 329
800 kronor (324 000) till styrelsens ordförande.
Utöver arvoden utgår ersättning för förlorad
arbetsförtjänst till samtliga styrelseledamöter.
Årlig pensionsavsättning görs därutöver till 
styrelsens ordförande med 35 procent av den
totala ersättningen under året.

Styrelsens arbete

Övriga medlemmar
väljer 7 ombud

Butiks-, distrikts-, kretsstämmor
väljer ombud till

Medlemmar
går på

Föreningsstämmor (60 st)
väljer ombud till

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

KFs stämma
totalt 101 ombud väljer

KFs styrelse
utser ordförande



 
 

Affärsbiträde inom konsumentkooperationen. 
Tidigare kommunalråd och ledamot av statliga styrelser. 

Styrelseordförande i KF Media AB, styrelseledamot i 
KF Invest AB,  vice ordförande i Coop Norden AB, 

ordförande i Konsumentföreningen Svea, 
ordförande i styrelsen för Stiftelsen Vi Planterar Träd, 

ordförande i Folksam Liv, styrelseledamot i Riksbyggen.

Juris doktor

Styrelseledamot i KF Fastigheter AB,
styrelseledamot i Konsumentföreningen Svea, 

ordförande i styrelsen för Kooperativ Utveckling Uppsala län, 
lekmannarevisor i Folksam och KP Pension & Försäkring.

Universitetslektor och studierektor vid Juridiska
Institutionen, Uppsala universitet.

Civilekonom

Styrelseordförande i KF Fastigheter AB, 
Vår Gård Saltsjöbaden AB, KF Invest AB, MedMera AB

och KF Föreningsrevision AB. 
Vd och styrelseledamot i KF Media AB, styrelseordförande i

Akademibokhandelsgruppen AB, Bokus AB, 
P.A. Norstedt & Söner AB, PAN Vision Holding AB och

PAN Vision Distribution AB, styrelseledamot i Coop
Norden AB, styrelseledamot i Folksam Liv.

Styrelseordförande i KappAhl AB och styrelseledamot i
SABA Trading AB till och med december 2004.

Gymnasiekompetens, utbildning till banktjänsteman, 
eftergymnasiala utbildningar i bland annat bokföring, 

företagsekonomi och arbetsledning.

Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm, 
styrelseordförande i Fastighets AB Atrium,

styrelseledamot i Vår Gård Saltsjöbaden AB.

Företagsekonom (högre företagsekonomisk utbildning TBV)

Styrelseordförande i Konsum Norrbotten, 
styrelseledamot i KF Fastigheter AB, 

styrelseledamot i Stiftelsen Vi Planterar Träd. 

Tidigare sjukhusdirektör.

KFs styrelse

Nina Jarlbäck (1946)
Ordförande i KFs styrelse sedan 2002,

styrelseledamot sedan 1995. 

Börje Fors (1943)
Vd och styrelseledamot sedan 2001

Hans Eklund (1954)
Styrelseledamot sedan 1997

Lena Ingren (1939)
Styrelseledamot sedan 2002

Curt Johansson (1942)
Styrelseledamot sedan 2001

Pedagog- och ekonomiutbildning.

Styrelseordförande i Konsumentföreningen Nord,  
styrelseledamot i Coop Norden AB, 

styrelseledamot i Folksam Sak, 
styrelseledamot i Kooperationens 
Förhandlingsorganisation KFO. 

Byrådirektör.

Jan Andersson (1944)
Vice ordförande i KFs styrelse sedan 2001.

Styrelseledamot sedan 1979.



 
 

Gymnasieutbildning, mentalskötarutbildning, 
företagsekonomi på Komvux, chefsutbildning i

SU/Sahlgrenskas regi 2002-2003. 

Styrelseledamot i Konsumentföreningen Väst. 

Städchef SU / Sahlgrenska Göteborg

Journalist

Styrelseledamot i KF Media AB, styrelseledamot i Folksam Sak,
styrelseordförande för KP Pension & Försäkring,
vice styrelseordförande för KFO, styrelseledamot i

Kooperativa Institutet, KOOPI.

Arbetande styrelseordförande i OK-Q8 AB, 
Vd och koncernchef i OK ekonomisk förening.

Civilekonom

Vice styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm, 
styrelseledamot i KF Media AB.

Senior Consultant i Ipsos Sweden AB.

Civilekonom

Styrelseledamot i KF Fastigheter AB,
styrelseledamot i Folksam Liv, styrelseledamot i

Kooperationens Förhandlingsorganisation KFO.

Vd i Konsumentföreningen Gävleborg.

Merkantil utbildning

Styrelseledamot i KF Invest AB, 
styrelseledamot i Coop Norden AB.

Ingrid Karlsson (1959)
Styrelseledamot sedan 2004

Mats Lundquist (1949)
Styrelseledamot sedan 2001

TorBjörn Jonsson, (1941) 
Styrelseledamot sedan 1990

arbetstagarrepresentant 

Anders Stake (1956)
Styrelseledamot sedan 2004

Göran Lindblå (1954)
Styrelseledamot sedan 1999



 
  

Börje Fors (1943)
Civilekonom
Vd och styrelseledamot sedan 2001
TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR Vd Brio AB, Divisionschef Pharmacia AB,
Marknadschef Esselte Förlag AB, Marknadschef Arabia
Rörstrand AB
(se vidare sidan 60)

Per Agefeldt (1948)
Handelsgymnasium, intern kooperativ utbildning Vår Gård
Chef KF Föreningsrelationer sedan 2002
TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR Vd Konsumentföreningen Karlskoga

Ivar Fransson (1957)
Studier i ekonomi och juridik vid Högskolan i Växjö
Vd MedMera AB (chef KF Kort) sedan 2000
TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR Rådgivare nykooperation KOOPI,
chef KoopService Föreningsbanken, affärs- och marknad
utvecklare Föreningsbanken, marknadschef
FöreningsSparbanken

Bernt-Olof Gustavsson (1960)
Civilingenjör
Vd KF Fastigheter AB sedan 2000
TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR Fastighetschef Fastighets AB Viggen,
affärsområdeschef Fastighets AB Förvaltaren

Lars Hillbom (1946)
Civilekonom
Chef KF Förbundskansli sedan 2002, anställd inom KF
sedan 1987 med bland annat uppdrag inom Internationella
Kooperativa Alliansen
TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR LO-ekonom, GD Statens Pris- och
Kartellnämnd

Magnus Håkansson (1963)
Civilekonom, M.Sc.
Ekonomi- och finansdirektör sedan 2002
TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR Vd MTG Modern Interactive, 
ekonomidirektör Södra Cell

KFs verkställande ledning 

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



 


Förening Ort           Antal medlemmar

Stockholm, Ktf Stockholm 564 279
Svea, Ktf Uppsala 561 118
Solidar, Ktf Malmö 316 234
Väst, Koop. ktf Göteborg 308 431
Nord, Konsum Umeå 213 816
Göta, Ktf Växjö 187 535
Kristianstad-Blekinge, Ktf Kristianstad 119 179
Värmland, Ktf Karlstad 106 396
Gävleborg, Ktf Gävle 96 173
Norrbotten, Konsum Luleå 87 998
Bohuslän-Älvsborg, Ktf Uddevalla 79 618
Norrort, Konsum Upplands Väsby 57 644
Jämtland, Konsum Östersund 43 526
Oskarshamn, Ktf Oskarshamn 29 009
Gotland, Ktf Visby 27 630
Malmfälten, Ktf Gällivare 27 092
Norra Östergötland, K Finspång 23 840
Karlskoga, Ktf Karlskoga 16 852
Karlshamns ktf Karlshamn 11 251
Varbergs ktf Varberg 8 187
Tabergsdalens ktf Norrahammar 4 740
Mellersta Nissadalens ktf Hyltebruk 4 691
Norra Dalarna ktf Älvdalen 3 816
Färingsö, Konsum Stenhamra 3 123
Veberöds kf Veberöd 2 924
Mörrum, Ktf Mörrum 2 699
Mellersta Dals kf Mellerud 2 468
Oskarström m o, kf Oskarström 2 416
Dalsjöfors ktf Dalsjöfors 2 238
Bjursås, Ktf Bjursås 1 771
Långsele kf Långsele 1 716
Billesholm, Ktf Billesholm 1 672
Forsbacka, Kf Forsbacka 1 478
Lönsboda kp hf Lönsboda 1 386
Skärplinge, Konsum Skärplinge 1 341
Lenhovda kf Lenhovda 1 229
Orrefors m o, Kf Orrefors 1 224
Svängsta ktf Svängsta 1 141
Frillesås, Ktf Frillesås 1 110
Knäred m o, kf Knäred 1 030
Vislanda kp hf Vislanda 1 020
Getinge kp hf Getinge 961

Tåsjö kf Hoting 931
Framåt, Hf Tvååker 851
Sollerö ktf Sollerön 799
Kågeröds hf Kågeröd 788
Möja Kf Möja 695
Morups hf Glommen 652
Fågelmara ktf Fågelmara 497
Hajoms koop hf Hajom 449
Styrsö kf Styrsö 411
Åmots kp hf Åmotsbruk 330
Svensby koop hf Svensbyn 315
Klippan, Koop. hf Bohus-Malmön 289
Glava, ktf Glava 285
Garda-Lau, hf Ljugarn 204
Sörsjöns koop hf Älvdalen 200
Centrum, Hf Källö-Knippla 169
Östbjörka ktf Rättvik 120
Axmarby hf Axmar 107

Totalt antal medlemmar 2 940 094

Utöver konsumentföreningarna är följande medlemmar i
Kooperativa Förbundet:

OK ekonomisk förening
OK Köping
OK Norrbotten
OK Piteå
OK Värmland
OK Västerbotten
OK Örnsköldsvik
Folksam Liv
Folksam Sak
Fonus

Vid utgången av 2004 var 60 konsument-
föreningar medlemmar i Kooperativa
Förbundet ekonomisk förening.

Föreningarna äger genom sina medlemskap KF.
Under det gångna året fusionerades en förening,
Konsum Svedala, med Ktf Solidar och två för-
eningar, KpF Framåt i Broakulla och Mattmars
kf, trädde i likvidation.

Föreningarna kan redovisa en fortsatt stark ökning
av antalet medlemmar. Nettoökningen blev 63
637 medlemmar och antalet medlemmar är där-
efter 2 940 094. Antalet medlemmar i respektive
förening ligger till grund för fördelningen av 94
ombud till Kooperativa Förbundets stämma.

Medlemsorganisationer 



 
  

Ordförande har ordet

Effektiviseringen i den egna affärsverksam-
heten och planerade strukturåtgärder har
lagt grunden till ett nytt och finansiellt

starkare KF. Det ger de nödvändiga förutsätt-
ningarna för att KF ska kunna fullgöra sitt upp-
drag, dels som föreningarnas gemensamma för-
bund med ett övergripande ansvar för den kon-
sumentkooperativa utvecklingen, dels som en
aktiv ägare av affärsverksamheter. Inte minst när
det gäller gemensamma nordiska dagligvaruföre-
taget Coop Norden. KFs finansiella styrka och
kompetens ska användas för att stärka och
utveckla affärsverksamheten i såväl Coop
Norden som i konsumentföreningarna. 

Coop Norden bygger på engagemang och
samverkan för att skapa ekonomiska fördelar för
medlemmarna. I den allt hårdare konkurrens-
situationen som råder måste kooperativa
utgångspunkter vara att ge medlemmarna tillgång
till bra varor till konkurrenskraftiga priser. KF
skall utöva ett aktivt ägarskap i Coop Norden på
medlemmarnas vägnar.

Ökningen av antalet medlemmar fortsatte
under året. En tydlig signal om att medlemskapet
sammantaget är fortsatt attraktivt. 

Vid utgången av 2004 fanns 2,9 miljoner med-
lemmar, som gemensamt äger konsumentkoope-
rationen. Den medlemsbasen utgör en avgörande
skillnad mot andra företag. 

Det är viktigt att leva upp till medlemmarnas
önskemål. I en modern värderingsstyrd organisa-
tion krävs både dialog och snabba beslut. Priset
är en viktig medlemsfråga samtidigt som det är
viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt och ansvar
för miljön. KF Konsument ska tillsammans med
föreningarna ansvara för att utveckla medlem-
marnas engagemang för mat, miljö och hälsa.
Utöver låga och konkurrenskraftiga priser har
KF som förbund en uppgift att genom kunskaps-
utveckling och information driva opinionsbildning
i konsument- och konsumtionsfrågor. 

Den grundläggande verksamhetsidén för KF
och konsumentföreningarna är att skapa ekono-
miska och andra mervärden för medlemmarna.
Vårt ansvar för detta och vår värderingsgrund är
tydlig. Vi skall bli så effektiva som möjligt, vara
lyhörda för, känna till och förstå de vardagsfrågor
som är viktiga för våra medlemmar.

Nina Jarlbäck
Ordförande i KFs styrelse



Kooperativa Förbundet
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
Beställningsnummer 304-003 S
Beställningsfax 08-643 95 90

MedMera AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon: 08-743 25 00
Besöksadress: Stadsgården 10
www.coopmedmera.se

Coop MedMera Kundtjänst
Frågor om MedMera Konto poäng, etc.
Öppettider: måndag-fredag 09.00-17.00
Tel: 020-63 36 00
Från mobil: 08-743 38 00
e-post: medmera@coop.se

KF Sparkassa: 020-53 77 27
e-post: sparkassan@kf.se
Medlemsservice: 020-97 59 59
Coop Kontakt: 020-71 10 10
e-post: kundtjanst@coopmedmera.se

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

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

KF Media AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Tel: 08-769 80 00
www.kfmedia.se

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

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

Coop Norden AB
Box 21
101 20 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 49, Stockholm
Tel 08-743 54 00
www.coopnorden.com

Coop Norden Sverige
171 88 Solna
Besöksadress: Englundavägen 4, Solna
Tel 08-743 10 00
www.coop.se

På www.kf.se finns adresser och kontaktuppgifter 
till samtliga konsumentföreningar. 

Kontakt
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