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Framtiden
KF ÅRSREDOVISNING 2017

”Vi går framåt,
tillsammans”
MAGNUS JOHANSSON:

”Nu ligger allt fokus
på att växla upp och
få Coop att växa.”

PIA CARLSSON THÖRNQVIST:
”Våra varumärken
kommer att bli
mycket färre.”

ÅTT PADTUM SÖDERSTRÖM:

”Så lärde jag
mig att känna
stolthet.”

XXX | XXX

XXX | XXX

JAN LÖÖFS KF
I mitten av 1970-talet
tecknade den legendariske
författaren och serietecknaren Jan Lööf äventyrsserien
Ville i Tidningen Vi. När vi nu
gav honom fritt spelrum att
illustrera KF och koncernens
fem verksamheter – Coop
Sverige, MedMera Bank, KF
Fastigheter, Vi Media och
Vår Gård – skapade han den
här bilden, där gårdagens
Konsum möter dagens Coop
och Håkan Hellström läser
Tidningen Vi.

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

Ett stort steg mot
FRAMTIDEN
Blygsamt resultat, men stark framtidstro. Med en ny affärsmodell ska
KF skapa tillit, samarbete, synergier, vinster och medlemsnytta.
KF:s verkställande direktör Tommy Ohlström berättar om året som
har gått och om vägen till framgång.

F

örst och främst – hur gick det för
KF 2017?
– Vi kan bättre. Vi går med vinst,
men rörelseresultatet är alldeles
för blygsamt. Med detta sagt så vill
jag lyfta det positiva som hände under
2017; förändringar som skapar förutsättningar för betydligt starkare resultat
framöver. Vi har nu fattat beslut om helt
nya regler för hur vi ska jobba med vår
gemensamma samhandel och skapat
strukturer för hur vi ska jobba tillsammans. Konkret innebär det att Coop Sverige AB får ett tydligare resultatansvar.
Coop Sverige ska hädanefter leverera
primärt gentemot alla våra 657 butiker
– om det är föreningar eller dotterbolag
är inte det viktiga. Det är helheten som
spelar roll. Det kommer att skapa en
stark affärsmässig och kommersiell
drivkraft för vår huvudverksamhet. Jag
tror att våra kunder och medlemmar
kommer att märka en skillnad. Det andra
positiva som har hänt är att vi har ställt
om över 200 butiker till våra nya format
– Stora Coop, Lilla Coop och Coop. Vi ser
en ökad försäljning ganska snabbt efter
omställningarna.
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Varför har
den här
förändringen
inte genomförts tidigare?
– Det här
är ett stort
beslut. Föreningarna har
gett ett tydligt
mandat till
Coop Sverige
att fatta gemensamma beslut som
binder alla och som ska gagna helheten.
Nyckelordet är tillit. Med tillit som
grund skapas samarbete. Med samarbete som grund vinner du synergier.
Med synergierna som grund skapar du
vinster, som vi sedan använder till medlemsnytta. Nu har vi tagit första steget i
den slingan.
2017 innebar tredje och sista året på
den tidigare strategin Vår Plan. Ersätts
den av en ny strategi?
– I det större KF-perspektivet har
vi genomfört vårt renodlingsarbete.
Nu handlar det om att låta de åtgärder
som har vidtagits – ny affärsmodell och

Nu har vi
skapat
förutsättning
för starkare
resultat.”

gemensamma strukturer – att ge effekt.
Allt fokus kommer att ligga på Coops
lönsamhetsresa. Vi måste kombinera
lönsamhet och tillväxt. Vi kommer att ha
ett arbetssätt där vi kritar upp spelplanen
för de stora frågorna, som varuflöde,
it-lösningar, kundmöte, prisresa och
sortiment. Den planen kommer vi sedan
att fylla med ett rullande strategiskt
arbete med 12–18-månadersperspektiv
och 18–36-månadersperspektiv. Verkligheten förändras så snabbt och innehåller
så många parametrar som vi inte kan ha
full kontroll över, att det kan vara farligt
att låsa sig vid tankesätt två-tre år framåt.
Men en sak är klar: Med en omsättning
på närmare 40 miljarder för den samlade
kooperationen så måste vi få ut ett bättre
resultat.
Vi är inne i en högkonjunktur som har
hållit i sig under lång tid. Finns det en
oro att inte resultatet är bättre då?
– Oro kan vara ett förlamande ord. Men
jag tycker att vi ska ta detta på stort allvar.
Det är lång väg kvar på den förändringsresa som pågår. Som Churchill sa: Det här
är inte slutet. Det är inte ens början på
slutet. Men det är kanske slutet på början.
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Hur tycker du att kooperationen står
sig som tanke 2018?
– Idén om att människor går
samman och med gemensam kraft
försöker påverka samhället till det
bättre behövs mer än någonsin. Men
när jag blickar ut i omvärlden blir jag
orolig över hur samhällen dras isär.
I USA ser vi ett skyttegravsliknande
politiskt klimat. I Europa är polariseringen större än på länge. I Sverige
ser vi ökade spänningar. Vilka blir
konsekvenserna när stora grupper
upplever att de får det sämre, medan
andra grupper drar ifrån? Att hög- och
lågkonjunkturer kommer och går har
vi varit vana vid historiskt, men vad
händer om en stor grupp människor
hamnar i ett permanent utanförskap
och klyftorna förstärks? Jag skulle
önska att svenska politiker inför valet
i höst funderade lite på den franska
republikens motto frihet, jämlikhet,
broderskap. Och gärna ägnade en
extra stund åt jämlikhet.
Tanken var att vi skulle vara framåtblickande. I stället citerar du
Churchill och slagord från franska
revolutionen?
– Frågan är om inte jämlikhetstanken är mer modern och mer relevant
än någonsin. Om vi inte lyckas hålla
ihop vårt samhälle blir jag orolig för
framtiden. Bill Clintons kampanjstrateg Carville hängde upp en skylt på
väggen i valhögkvarteret under Clintons framgångsrika valrörelse 1992
för att påminna honom om att inte
tappa fokus från det viktigaste: Glöm
inte ekonomin, dumbom. Motsvarande hälsning till våra politiker kan
vara att inte glömma jämlikheten. Att
alla har rätt till skola, vård och omsorg
tar vi för givet, men alla borde också
ha rätt till – och råd med – bra mat.
Det skulle vara hemskt om vi närmar
oss ett samhälle där ännu fler tvingas
välja mat enbart efter prislappen.
I dag säger 20 procent av våra medlemmar att priset är helt avgörande
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när de handlar mat.
Vad händer om den
gruppen växer till
40 procent? Vi vill
att alla barn ska få
bra mat, oavsett
samhällsklass. I den
kontexten tycker jag
att kooperationens
grundtanke, att
människor går samman för att köpa in varor till
bättre pris och till bättre kvalitet, är mer aktuell än någonsin.
I årsredovisningen 2016
pratade du om kooperativ affärsutveckling,
att kooperationen kan
bidra där marknaden
inte fungerar optimalt
i dag. Vad har hänt
under 2017?
– Det finns en bristande konkurrens på
bankmarknaden, inte
minst när det gäller bolånesidan. Det
problemet har inte
försvunnit under förra
året utan snarare förstärkts. Det skulle vara
en välgärning
om vi kunde
utveckla ett
kooperativt
alternativ till de
befintliga
aktörerna.
Låt oss
återkomma i
frågan. ■

Med tillit
som grund
skapas
samarbete.”

GLAD ÖVER 2017
»»
ATT FÅ HÄLSA Magnus

Johansson, ny vd i Coop,
välkommen tillbaka till oss.
»»
ATT KF HAR varit med
och bildat den gemensamma intresseorganisationen
Svensk Kooperation. Det
är ett samarbete mellan
kooperationerna som nu
kan agera tillsammans
för att påverka opinion,
politiker och myndigheter.
Det har också fått till följd
att vi inom kooperationen
pratar med varandra i
stället för om varandra.
»»
ATT SOFIA WADEN-

SJÖ KARÉN, vd på Vi

Media, vann Sveriges
Tidskrifters Stora Pris
och att Vår Gård
tilldelades utmärkelsen Årets Svenska
Mötesplats, samtidigt
som MedMera Bank
och KF Fastigheter
gör bra resultat.
»»
ATT KF:S ÅRSREDOVISNING för

2016 tilldelades Publishingpriset som Sveriges
bästa årsredovisning.

5

GRÖNA
DRÖMMAR
» ETT TRÄD KAN betyda så mycket. Mat,

skugga, bränsle, mediciner och foder
åt djuren.
Eugene i Kitale, Kenya, har tack vare
Vi-skogen lärt sig att odla. Hemma på
gården har han fått en liten markplätt
som han nu sköter själv. Träd och grödor
ger honom och hans familj mat. Genom
Vi-skogens undervisning i skolan använder han marken optimalt och kan till och
med sälja lite av överflödet. ”Min dröm
är att spara så mycket pengar att jag kan
köpa en ko”, säger han.
6 6
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»»
SÅ MÅNGA KILO KAFFE gick åt

bland gästerna på Vår Gård under
2017. Den prisbelönta konferensanläggningen i Saltsjöbaden serverade
under året 26 041 luncher och rullade
3 800 köttbullar till julbordet.

»»
ANTAL MILJONER MEDLEMMAR

i KF vid 2017 års utgång. Eller, för
att vara exakt: 3 537 663. Det är
79 826 fler än för ett år sedan.

»»
KF:S RESULTAT UNDER 2017. Koncernen går
med vinst för tredje året i rad. KF har under året
genomfört förändringar som ger förutsättningar för
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betydligt starkare resultat framöver, bland annat har
man beslutat om helt nya regler för arbetet med den
gemensamma samhandeln.
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»»
SÅ MÅNGA Coop-butiker

fanns i Sverige 2017. 116
butiker har under året ställt
om till det nya formatet – Stora
Coop, Lilla Coop och Coop.

»»
SÅ MÅNGA MEDLEMMAR röstade i ägarombudsvalet i
januari och februari 2018 inom de sex föreningarna Coop
Norrbotten, Coop Mitt, Konsumentföreningen Stockholm,
Coop Gotland, Coop Väst och Kooperativa Förbundet
(direktanslutna medlemmar). Alla föreningar ökade sitt
valdeltagande. Inflytande är en av grundfrågorna i KF:s och
Coops verksamhet. Ägarombuden är butikernas ambassadörerochlänkenmellanmedlemmar,butikochmedarbetare.

»»
KF:S RESULTAT UNDER

2016 – alltså över 1
miljard kronor, för andra
året i rad. KF:s renodling
»»
COOPS MARKNADSANDELhar fortsatt i och med
i Sverige.
försäljningen av Norstedts förlagsgrupp för
152 miljoner kronor till
ljudboksförlagetStorytel.
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Stolta
men inte
nöjda

ått på Vår Gård hade knappt ätit bröd när hon kom till
Sverige från Thailand för tio år sedan. 2017 utsågs hon
till svensk mästare i bakning. conny och hans Coop
Karlshamn har 1100 kvadratmeter solceller på taket
och har fått flera priser för sitt hållbarhetsarbete.
lena på Vi Media har fått pris för årets tidskriftsevent
för de 20-årsjubilerande Litteraturbåtarna som lockar
3000 läsare ut på Östersjön. Tre personer med helt
olika arbetsuppgifter inom KF och dotterbolag, men
med en sak gemensam: Att göra kunderna nöjda
– och alltid försöka bli lite bättre.
FOTO BRUNO EHRS
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PATIMAKORN ”ÅTT”
PADTUM SÖDERSTRÖM

BAGARE OCH KONDITOR, VÅR GÅRD

»Jag lärde mig
känna
«

stolthet

•

”JAG HADE FLYTTAT till Sverige från Thailand bara ett år

tidigare och hade inte tillräckligt bra betyg för att komma
in på restaurangprogrammet. Jag blev tipsad om att gå livsmedel i stället. Någon förklarade att det är som restaurangprogrammet fast man bakar kakor och tårtor.
Jag hade aldrig ätit tårta, knappt bröd heller. Kanelbulle, det visste jag inte ens vad det var. Det
sporrade mig att
börja på noll.
Många i min
klass ville inte
ens vara där, de
fördrev dagarna med
att kasta deg på varandra.
Att baka lärde jag mig
snabbt men det var först när
jag praktiserade hos några
av landets bästa konditorer
som jag lärde mig att känna
stolthet: Kakor och bröd
är verkligen ett hantverk!
Oftast är man antingen
bagare eller konditor,
men på Vår Gård tillåts
jag kombinera.
Konferensgästerna
får den fika jag väljer
att bjuda på. Jag älskar
det klassiskt svenska,
som rulltårta och mazariner, men smyger gärna
in thailändska ingredienser: cashew, kokos, mango.
Fast jag är ödmjuk i mitt experimenterande; svenskarna
är konservativa med sin fika. Efter att ha vunnit
SM för bagare, där mitt bröd imponerat på juryn,
tänkte jag: Okej, Ått. Det här brödet kanske
duger till gästerna på Vår Gård också.” ■

KFTIDNINGEN
ÅRSREDOVISNING
2017
VI NR 2 2014

»»
ÅLDER: 27.
»»
GÖR: Bagare och

konditor på Vår Gård.
»»
BOR: Lägenhet i

Tumba.
»»
FAMILJ: Maken

Adam Söderström
och tvåårige sonen
Anthony.
»»
UTMÄRKELSE:

Under 2017 utsedd till
Årets Bagare som är
det svenska mästerskapet för professionella bagare.
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CONNY BERG,

VD, COOP KARLSHAMN

»Det är lönsamt
«
att vara

hållbar

”MITT INTRESSE FÖR HÅLLBARHET började

när vi öppnade Coop Forum i Karlshamn för
tio år sedan. Vi hade precis fått källsortering
och kompost hemma i villan. Jag tänkte att
vi måste kunna ha någon form av kompost i
butiksledet också och fick tag på en komprimator som pressar ihop matavfall till en brun
gegga som sedan förädlas till biogas. Biogasen
blir sedan bland annat drivmedel till vår egen
transportbil.
Sedan dess har det rullat på. Vår källsortering på Stora Coop har 14 fack för olika typer
av återvinning, vi har investerat i kundvagnar
av återvunnen plast, vi erbjuder laddstationer
för elbilar och elcyklar och vi delar ut ett så
kallat Miljöpantapris för de utländska ölburkar utan pant som lämnas in. Under 2017 fick
vi in mer än 108 000 burkar.
Men det som ekonomiskt har gett störst
effekt är solpanelerna som vi tog i bruk i
januari 2014. Totalt är det 1 100 kvadratmeter
solceller som under ett år producerar ungefär
169 000 kilowattimmar, 13 procent av vår
elförbrukning. Leverantören sa att det kunde
ta upp till tio år innan vi skulle få tillbaka
investeringen på 1,5 miljoner kronor. Efter tre
år och åtta månader hade vi klarat det.
Folk tror att hållbarhet är dyrt. Visst, kortsiktigt kostar det mer, men långsiktigt tjänar
vi på det. Det är lönsamt att vara hållbar.
Alla insatser ger oss dessutom uppmärksamhet och publicitet, vilket är värdefullt.
Bland annat utsågs vi till Karlshamns hållbaraste företag 2015 och tilldelades Guldeken
för Hållbara Blekinge 2017. Allt vi investerar
i gör vi med en baktanke: Hur kan vi bidra till
ett mer hållbart samhälle?” ■
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ÅRETS MEDARBETARE | CONNY BERG

»»
ÅLDER: 63. Går i

pension sista april
2018.
»»
GÖR: Vd för Coop
Karlshamn Ekonomisk
Förening med totalt
fem butiker.
»»
FAMILJ: Fru och tre
barn. Sex barnbarn.
»»
UTMÄRKELSE: Bland
annat Karlshamns
hållbaraste företag
2015 och Guldeken
för Hållbara Blekinge
2017.
KF ÅRSREDOVISNING 2017
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ÅRETS MEDARBETARE | LENA THELENIUS
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LENA THELENIUS,

»Nu satsar vi
på en båt till«
MARKNADSCHEF, VI MEDIA

•

”JAG MINNS VAD P.O. ENQUIST SA till vår chef

redaktör Sofia Wadensjö Karén när vi hade tillbringat tre dygn tillsammans på Ålands hav: Kan
vi inte åka ett dygn till, bara ett dygn till?
Under 20 år har Tidningen Vi lättat ankar 42
gånger med våra litteraturbåtar. Ombord har vi
haft 160 författare och 39 700 resenärer.
I dag arrangerar många andra mediehus
läsarresor, men jag vill nog hävda att vi var först.
Faktum är att Tidningen Vi redan för 80 år sedan
arrangerade vår första läsarresa till Paris. Omkring tusen personer betalade 200 kronor och
satte sig på ett tåg mot Frankrike.
Den nära relation som vi har till våra läsare är
speciell. Det säger något om förtroendet de ger oss
när flera hundra personer knappt hinner i land
innan de bokar nästa års båt, ett helt år i förväg,
utan att ens veta vilka författare som ska med.
De har sådan tillit till oss, litar på att Vi står för
kvalitet.
De senaste åren har vi utökat konceptet och fyller nu båtar med andra teman, som konst, teater
– och framtid. På Framtidsbåtarna har våra läsare
kunnat lyssna på spaningar av bland andra Hans
Blix och Fredrik Reinfeldt.
På Tidskriftsgalan i november 2017 fick vi den
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stora äran att kliva upp på Cirkus scen i Stockholm. Våra litteraturbåtar tilldelades priset för
Årets event. Så här lät juryns motivering: ”Affärsmöjligheten i det som målgruppen är beredd att
lägga pengar på upptäcktes tidigt. Det har blivit en
bra grund till tidskriftens fortsatta liv och utveckling. Resorna stärker relationen mellan redaktionen och läsarna under detta litterära dygn.”
Vi jublade i några minuter, firade i ett par timmar, sedan gick vi till jobbet morgonen därpå och
förberedde nästa tidning, nästa läsarresa. Vi vilar
inte i det vi har, för vi vet att omvärlden förändras
snabbt. När vi ser att andra kopierar ett bra koncept som vi har startat, måste vi hela tiden tänka
nytt för att ligga i framkant.
Nu tar vi sats mot ytterligare en båt. I maj 2018
lanserar vi Musikbåten. Då ska vi gunga över
Östersjön med musiker som Nils Landgren, Anne
Sofie von Otter, Tomas Andersson Wij, Sofia
Karlsson och vår egen gitarrvirtuos och musikkrönikör, Johan Norberg.
Vi hoppas att våra läsare och resenärer kliver av
båten och känner ungefär som Lars Lerin för några
år sedan. När han hade kommit hem till Karlstad
skrev han till oss: Jag lider av Silja-abstinens.
Till havs!” ■

»»
ÅLDER: 50.
»»
GÖR: Marknadschef

på Vi Media.
»»
BOR: På Södermalm i

Stockholm.
»»
INTRESSEN: Förutom

att umgås med familjen
gillar jag skidåkning,
golf, kultur, Gotland
och härliga resor till
New York.
15
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VAN LAG
KAPTEN
I augusti 2017 utsågs Magnus Johansson till ny vd för Coop
Sverige. Nu ska den gamla fotbollsbacken leda en offensiv
satsning och få ett lag med totalt 15 000 anställda att dra åt
samma håll. Målet: Öka tillväxten och förbättra lönsamheten.
TEXT JONAS MALMBORG FOTO JOACHIM LUNDGREN OCH HANS ALM
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”Vi måste komma bort från
det synsätt som utgår ifrån att
vi består av 31 föreningar där
samverkan sker frivilligt. Vi driver i konsumentkooperationen
657 butiker tillsammans”, säger
Magnus Johansson.

KF ÅRSREDOVISNING 2017
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såg att jag skulle få komma tillbaka. Jag har saknat
livsmedelsbranschen, säger han.
I augusti förra året efterträdde Magnus Johansson Sonat Burman-Olsson. Tidigare hade
han under två år varit vd för Coop inköp och
logistik innan han rekryterades till börsbolaget Mekonomen där han stannade i tre år, först
som Nordenchef och därefter som koncernchef.
Olika syn mellan honom och styrelsen på i vilken
struktur och enligt vilken tidplan den nödvändiga
förändringen i bolaget skulle ske ledde till att han
lämnade jobbet i slutet av 2016.
– Mekonomen var en annorlunda miljö, främst
eftersom det är ett börsnoterat bolag med allt vad
det innebär av koder, regleringar, aktieägare och
kvartalskapitalism. Men det var oerhört intressant och lärorikt. Flera av de utmaningar och problem som Mekonomen stod inför gäller även för
Coop. Båda bolagen står inför stora förändringar
till följd av digitaliseringen och måste investera i
sitt kunderbjudande, nya it-system och automation, säger Magnus Johansson.
et finns en tydlig
slutpunkt på både
intervjutiden och arbetsdagen.
Prick klockan 16.00 måste Magnus Johansson
vika ihop den bärbara datorn, dra på sig jackan
och åka från jobbet. Denna tisdag är det han som
hämtar yngste sonen på fritids och det finns inte
ett ledningsgruppsmöte eller en budgetprognos i
världen som kan hindra honom att lämna huvudkontoret i Solna.
Varannan vecka är Magnus Johansson ensamstående pappa till två söner med allt vad det innebär: lämna på skolan, hämta på fritids, planera
middag, hänga tvätt, skjutsa till fotbollsträningar.
Som många förvärvsarbetande föräldrar får han
hjälp av farmor, grannar och barnvakter, men
poängterar att de veckor sönerna bor hos honom
vill han ju träffa dem. Han har inte satt två barn
till världen för att komma hem från jobbet och
omedelbart skicka dem i säng.
– Min planering utgår från barnveckorna. Varannan vecka håller jag mig i Stockholm och äter
middag hemma med barnen. Varannan vecka kan
jag jobba långa dagar och resa.
TROTS FAMILJESITUATIONEN – som inte är särskilt

unik i ett land där vart fjärde barn växer upp med
separerade föräldrar – tvekade Magnus Johansson inte en sekund när han sommaren 2017
erbjöds jobbet som vd för Coop Sverige.
– Jag blev väldigt exalterad och glad när jag in-
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SVERIGES STÖRSTA BILDELSKEDJA är grossist och

detaljist, äger egna verkstäder och är franchisegivare. Verksamheten drogs med lönsamhetsproblem. Trots sin dominerande ställning på marknaden var det svårt att hitta samordningseffekter
i de olika delarna av bolaget och att utnyttja sina
skalfördelar. Problem som känns igen även på
Coop, där varumärket är starkt och omsättningen
hög, men lönsamheten alldeles för svag. Magnus
Johansson menar att den röda tråden både för
livsmedelshandeln och servicesektorn är ett
tydligt erbjudande, ett effektivt flöde av varor och
en effektiv organisation. Styrmedel som han till
stor del förfogade över under sin tid som chef för
inköp och logistik och som han återigen plockat
fram när han håller i spakarna på Coop.
– Vi har alla de förutsättningar som krävs för
att göra Coop lönsamt och framgångsrikt. Det
handlar bara om att få alla att dra åt samma håll
och utföra det vi föresatt oss. Coop måste komma
bort från det synsätt som utgår ifrån att vi består
av 31 föreningar där samverkan sker frivilligt. Vi
är en koncern som driver närmare 660 butiker
tillsammans.
Problemen, utmaningarna och möjligheterna
må likna varandra på Coop och Mekonomen, men
sejouren bland avgassystem, lättmetallfälgar,
kupévärmare och fläktremmar var en avstickare i
Magnus Johanssons karriär. Han har en gedigen
livsmedelskarriär bakom sig och jobbade inom
Lantmännen i 14 år, bland annat som marknadsdirektör för Axa och vd för Cerealia. Han kan
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PÅ RÄTT VÄG.
”Coop har en unik
relation till sina
kunder eftersom
de mest trogna
kunderna också är
våra ägare”, säger
Magnus Johansson, nytillträdd vd
och koncernchef
för Coop Sverige.

lemmarna ska få avsättning
för de råvaror som de producerar. På Coop ser kooperationen annorlunda ut; här är det
kunderna som samarbetar och
är medlemmar i en sammanslutning. Olika grupper med
skilda motiv, men samma sätt
att organisera sig.
– Jag tycker att kooperationstanken är spännande och modern. Vi får
aldrig glömma att kundkortet också är ett medlemskort. Det ställer andra krav på vår verksamhet, men det innebär också att förutsättningarna
är annorlunda. Coop har en unik relation till
sina kunder eftersom de mest trogna kunderna
också är våra ägare. Vi borde rimligen ha det bästa
kundbemötandet i branschen. Men det har vi inte,
tvärtom visar kundundersökningarna att våra
konkurrenter ofta slår oss i kundbemötande.
Relationen mellan butiken och kunderna är något som Magnus Johansson tycker att Coop måste
bli betydligt bättre på i fortsättningen. Inte minst i
dessa dagar då livsmedelsindustrins klimatpåverkan ifrågasätts och kraven på hållbar konsumtion
hörs allt oftare.
– Våra två största konkurrenter är börsbolag
som måste generera vinst och leverera utdelning
till sina aktieägare. Det ska vi också göra, men kooperationsmodellen innebär också att vi kan återinvestera i vårt kundlöfte till nytta för våra ägare.

M
det här med frukostflingor, färskvarulager och
butiksexponering.
– Det finns en puls i att sälja mat som jag tycker
är väldigt lockande. Det är nya kundmöten, nya
möjligheter och nya utmaningar varje dag och
det vi levererar angår alla människor, säger han.
DEN SOM KÄNNER livsmedelsbranschen noterar

också att Magnus Johansson har en lång erfarenhet av att jobba inom en kooperation. Cerealia
och Axa är varumärken som ägs av Lantmännen,
ett kooperativ av 25 000 svenska lantbrukare.
Lantmännens övergripande affärsidé är att med-
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Jag har
saknat
livsmedelsbranschen.

agnus Johansson är lång, snaggad,
klädd i mörk kostym och uppknäppt
ljus skjorta. Han talar lugnt och
eftertänksamt, men ofta lutar han sig
framåt och gestikulerar. Rösten är mörk, både melodin och de skorrande r:en indikerar att han har
sitt ursprung i de småländska skogarna. Han säger
återkommande ”hemma i Hovmantorp”, trots att
han lämnade Kronoberg för mer än 25 år sedan.
Han föddes 1972 i Göteborg, men växte upp
utanför Växjö. Pappa var kriminalpolis och
mamma jobbade på marknadsavdelningen vid
Kosta glasbruk. Uppväxten var trygg, närheten
till naturen viktig. Magnus drömde om att bli
jägmästare och följde med pappa ut i skogen både
när det skulle jagas älg och avverkas skog. Det gör
han fortfarande.
– När jag började på Coop första gången 2012
så berättade min pappa att farfar, som hade ett
lantbruk utanför Kosta, var delaktig i grundandet
av den första Konsumbutiken i trakten. Det gjorde
mig stolt, säger Magnus Johansson.
Den svenska kooperationen uppstod i en tid då
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jordbruket och samhället befann sig i snabb
förändring. Hushållen gick från hög grad av självhushållning till stort beroende av små privatägda
matbutiker. Men den nya rollen som konsument
var ovan, vilket utnyttjades av många handlare.
Lokala monopol, priskarteller och livsmedel av
låg kvalitet var vanliga. Dessutom satte många privata handlare i system
att de ekonomiskt svagaste kunderna skuldsatte sig och hamnade
i kroniskt underläge.
Ur detta missnöje
över orättvisor och
dålig mat föddes idén
om att organisera sig i
lokala konsumentföreningar där kunderna
också var delägare i
livsmedelshandeln.
Genom att konkurrera om pris, kvalitet
och kundnöjdhet bjöd
man upp till konkurrens – både mot lokala krämare och nationella karteller.
– Vi har en stolt historia, säger Magnus Johansson och berättar hur farfar lät sunt bondförnuft
och värderingar gå före politisk identitet.

Nu ligger
allt fokus
på att växla
upp och
få Coop
att växa.

S

nart 120 år efter Kooperativa förbundets
grundande är Coop Sveriges näst största
livsmedelskedja med tre formatkategorier: Stora Coop, Lilla Coop och Coop.
Verksamheten har organiserats om i två delar, den
ena med ansvar för driftsfrågor och kundmötet
i butik, den andra med ansvar för allt annat, inte
minst inköp och distribution. I det avseendet har
Coop blivit mer likt konkurrenten Axfood, som
alltid har haft en tydlig rågång mellan sin grossistverksamhet i Dagab och butiksverksamheten i
Hemköp, Willys och Tempo.
– Uppdelningen mellan grossist- och butiksdelen gör det betydligt enklare att samarbeta kring
vårt erbjudande till kunderna och samordna de
gemensamma resurserna inom inköp, distribution och marknad, säger Magnus Johansson.

ANSVARET FÖR DRIFTEN av butik och kundmötet

ligger numera i ett antal konsumentföreningar
samt det separata bolaget Coop Butiker och Stormarknader AB eller CBS, som Magnus Johansson
och hans kollegor på huvudkontoret i Solna kort
och gott säger. CBS ansvarar i sin tur för driften
för 237 enheter, alltså knappt 40 procent av Sveriges 657 Coop-butiker. Resterande 420 butiker ägs

20

”VINNARSKALLE OCH
DÅLIG FÖRLORARE”
»»
TITEL: Vd och koncernchef Coop Sverige AB.
»»
FÖDD: 1972.
»»
BOR: Lidingö.
»»
FAMILJ: Två söner, 7
och 11 år. Särbo och två
bonussöner.
»»
UTBILDNING: Ekonomistudier vid Ronneby
högskola och Linnéuniversitetet, magisterexamen i ekonomi vid
Lunds universitet, master
vid Babson College i
Massachusetts.
»»
HEJARPÅ: IFK Göteborg.
»»
BÄSTA EGENSKAP: ”Duktig på att bygga team och
få en grupp att fungera
tillsammans.”
»»
SÄMSTA EGENSKAP:

”Vinnarskalle och dålig
förlorare. Det kunde gå
över styr tidigare, men
i dag har jag lärt mig
hantera det bättre.”
»»
KARRIÄR: Controller
på Åkerlund & Rausing
1997–1998, controller
på Kungsörnen 1998–
1999, ekonomichef på
Lantmännen Cerealia
2000–2001, divisionschef, marknadsdirektör
och vd på Lantmännen
AXA 2001–2008, vd
på Lantmännen Cerealia 2008–2012, vd
på Coop inköp & logistik
2012–2014,Nordenchef
& koncernchef på Mekonomen 2014–2016, vd
och koncernchef Coop
Sverige sedan augusti
2017.

och drivs av landets 31 konsumentföreningar.
Magnus Johansson håller med om att det funnits en förtroendeklyfta mellan Coop Sverige AB
och de 31 konsumentföreningarna, som grundar
sig i en misstanke att tjänsteleverantören, alltså
Coop Sverige AB, inte i tillräcklig utsträckning
sett till helheten. Det har skapat en misstro som
ibland lett till att konsumentföreningarna gått sin
egen väg i fråga om sortiment, marknadskampanjer och erbjudanden.
– Alla butiker ska drivas utifrån samma förutsättningar och mål. Effektiviteten bygger på
volym och det kan vi bara få genom att alla 657
butiker samverkar.
För att få alla parter att dra åt samma håll krävs
ett tydligt ledarskap, men också en utvecklad
lyhördhet för organisationen ute i landet.
Egenskaper som Magnus Johansson anser att
han har. Han får också stöd av flera personer i sin
omgivning. Gamla och nya kollegor vittnar om en
chef som är rak, kommunikativ och litar på dem
han har i sin omgivning. En vd som å ena sidan är
tydlig med att han ställer höga krav, å andra sidan
praktiserar frihet under ansvar i det lag han formar.
– Det här är ett lagarbete och för mig som chef
gäller det att omge mig med starka, duktiga individer som kan fatta egna beslut och ta egna initiativ.
Om jag börjar gå in i detaljer och sköta andra människors jobb så är det antingen fel på hur jag jobbar som chef eller den som rapporterar till mig.
ATT VARA CHEF och bygga ett lag omkring sig är

ingen ny situation för Magnus Johansson. Det
lärde han sig tidigt i karriären, men med tiden har
han fått en mer ödmjuk inställning till hur man får
ut det bästa ur varje människa. Alla kan inte vara
stöpta i samma form och har inte samma drivkrafter och prioriteringar i livet. Det är kollektivet som
ska framåt och nå det uppsatta målet, inte individerna som ska tävla sinsemellan. Magnus Johansson säger att han är trött på sportklyschor, men
kan samtidigt inte låta bli.
– En förändring är inget värd om den inte tas
om hand och verkställs. Oavsett hur man organiserar sig så måste man
ha folk som klarar av att
KOMMUNIKATIV
skilja på sak och person.
CHEF. Magnus
Johansson var en
Det handlar om att möta,
ledartyp i fotbollsnöta och lita på varandra.
laget Hovmantorps
Min övertygelse är att det
GoIF pojkar -72 när
bästa resultatet kommer
han växte upp. Att
i grupper av människor
dirigera en fyrbackslinje är en sak. Nu ska
som har valt att jobba tillhan få drygt 15 000
sammans, säger Magnus
anställda att dra åt
Johansson.
samma håll.
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Vi får aldrig glömma att kundkortet
också är ett medlemskort.
KF ÅRSREDOVISNING 2017
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Som stor och brytningssäker fotbollsjunior
hade han en självklar plats som mittback i Hovmantorps GoIF pojkar -72. Härifrån dirigerade
han dels det defensiva försvarsspelet när motståndarna kom upp i anfall, dels byggde han upp
offensiven. Han säger själv att han inte var den
mest bollsäkre spelaren i laget. I stället fanns hans
styrka i att ligga rätt i positionsspelet och kommunicera med de olika lagdelarna.
EN UTPRÄGLAD LAGKAPTEN, med andra ord. När
Magnus Johansson flyttade från Hovmantorp till
Ronneby för att läsa ekonomi på högskolan värvades han till division tre-laget Ronneby BK. Där
och då var drömmen att spela sig till en plats i ett
allsvenskt lag. När målet inte uppnåddes slutade
han. I stället blev det studier i ekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö och Lunds universitet.
Att dirigera en backlinje och leda drygt 15 000
anställda är två vitt skilda uppdrag. Samtidigt
finns uppenbara likheter. Att försvara sina positioner gentemot konkurrenternas inbrytningsförsök, kommunicera med de olika lagdelarna och
från grunden bygga upp offensiven för att successivt ta sig längre och längre in på motståndarnas
planhalva.
– Coops organisation har präglats av att vi lite
för mycket tittat på andra i stället för att hålla i
och våga bygga på våra egna styrkor och förmågor.
Våra konkurrenter har flyttat fram sina positioner
och tagit marknadsandelar. Men det är slut med
det. Nu ligger allt fokus på att växla upp och få
Coop att växa, säger Magnus Johansson.

H

an pekar ut online-handeln, alltså
handeln med livsmedel över nätet,
som ett marknadssegment där Coop
satsar offensivt. 2017 öppnade Coop
en ny ”dark store”, en plockmatscentral där varor
som kunderna beställt på nätet plockas i Kungens
kurva utanför Stockholm. Planen är att öppna fler
plockmatscentraler i de svenska storstadsregionerna de närmaste åren.
Men även om Coop redan ligger långt framme
med sin digitala saluhall så växte både ICA och
Axfood mer på nätet än Coop under 2017. Enligt
Magnus Johansson är det en konsekvens av en
föråldrad plattform för online-handel. Det ska bli
ändring även på det, lovar han. Inom de närmsta
två åren kommer Coop att investera hundratals
miljoner i nya tekniska system som både effektiviserar butikernas varuflöden och gör näthandeln
mer konkurrenskraftig.
– Finns det någonstans vi kan ta marknadsandelar så är det på näthandeln. Vår affärsmodell gör
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det enkelt att flytta omsättningen från fysisk till
digital butik. Det finns ingen motsättning eftersom våra fysiska butiker inte konkurrerar med
den digitala affären. Däremot måste vi uppgradera den digitala affären ordentligt.
Förra året handlade svenskarna mat på nätet
för nära sju miljarder kronor. Marknaden har
vuxit snabbt. På två år har den totala försäljningen
dubblerats, enligt siffror från Digital Handel. Mest
offensiva i sin satsning på fullsorterade nätaffärer
är nya utmanare, som på kort tid har etablerat
sig bland storstädernas barnfamiljer, som är den
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från statistikens
objektiva fakta tycks
många ha en subjektiv bild av Coop.
Miljövänlig, schysst
och solidarisk står
på pluskontot. Dyr,
trögrörlig och inte
tillräckligt kundanpassad, är omdömen
som räknas till
minus-kolumnen.
Magnus Johansson säger att Coop
inte ska stirra sig
blint på konkurrenterna och jämföra sig
med ICA eller Willys.
Däremot har man en del att lära. De enskilda butikerna måste tillåtas vara mer flexibla i hur man
levererar på kundlöftet, samtidigt som butikschefer och inköpsansvariga måste bli bättre på att
möta kunderna.
– Man brukar säga att Coops butikschefer är på
plats när varorna kommer medan ICA-handlarna
är på plats när kunderna kommer. Det måste det
bli ändring på. Lösningen är ett system där Coop
tar hand om varuleveranserna och frigör tid för
butikscheferna så att de kan möta kunderna och
driva försäljning.

Farfar var
delaktig i
grundandet
av första
Konsumbutiken
i trakten.

K
grupp som handlar mest och oftast på nätet eller
via mobilen. Det är också här som Coops digitala
offensiv kommer att sikta in sig, säger Magnus
Johansson.
– Näthandeln kommer att fortsätta växa och
Coop kommer att finnas där med ett starkare
erbjudande. Vi har redan infrastrukturen och
distributionskapaciteten på plats. Dessutom har
vi ett varumärke som konsumenterna känner och
litar på.
Drygt 3,5 miljoner svenskar är medlemmar i
Coops medlemsprogram Coop Medlem. Bortsett
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NU BÖRJAR
ALLVARET. Coop och
Magnus Johansson
ska upp till bevis.
”Coop ska bli så
lönsamt att vi kan ge
återbäring till våra
medlemmar eller
genomföra större
investeringar i fram
tiden”, säger han.

lockan är 15.58 och Magnus Johansson
tittar på klockan. Om två minuter kommer han att avsluta dagens arbetspass.
Det första, vill säga. När barnen somnat
och lugnet har lagt sig börjar nästa. Mejl ska
besvaras, siffror granskas och möten planeras.
Magnus Johansson har många olika frågor att
hantera varje dag, men det råder ingen tvekan om
det övergripande målet med hans arbete, vad som
är hans verkliga uppdrag: förbättrad lönsamhet
och ökad tillväxt. Det handlar om Coops långsiktiga överlevnad.
– Coop ska bli så lönsamt att vi har förmågan
att ge återbäring till våra medlemmar eller att
investera tillbaka i vårt kundlöfte. Då har vi både
bevisat vårt existensberättigande och den kooperativa ägandeformens styrka. ■

JONAS MALMBORG, är författare och ekonomijournalist.
Han äger ett MedMera-kort och ses ofta på Coop
Zinkensdamm på Södermalm i Stockholm.
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Ordagrant
MICAEL DAHLÉN OM ...

[ fram:ti:dstro:]
2

Utan framtidstro skulle mänskligheten snabbt utplånas.
Själv tar Micael Dahlén, författare och professor i ekonomi, ett år i taget.

M

TEXT CHRISTIAN VON ESSEN FOTO JOACHIM LUNDGREN

icael Dahlén säger
att hans sömnproblem ger honom
lite mer ”luddiga,
roliga tankar”.
Dessa tankar är
hett eftertraktade.
När han inte forskar på Handelshögskolan i Stockholm eller skriver böcker
spenderar Dahlén en hel del tid som föreläsare runtom i världen, och det är hans
framtidsspaningar som lockar.

FÖR GEMENE MAN innebär drömmar om

framtiden i regel att saker och ting kommer att bli bättre – för en själv.
− Framtidstro är i grunden ett värdeneutralt ord, men vi laddar det oerhört
positivt. Vi har en grundläggande benägenhet att tro att allt blir bättre sedan. I
alla fall allt som innefattar mig – Sveriges
ekonomi är jag inte säker på, men min
ekonomi kommer att bli stabilare. Arbetsmarknaden? Nja
Micael Dahlén
… men mina föruthar en gång
sättningar kommer
skrivit en bok
att bli bättre. Den här
som heter ”Kaosdejten var väl sådär,
ologi”. Hans
men nästa dejt komarkivering har
ett system. Fem
mer nog bli toppen.
centimeter ner i
Med sin nyfikenhögarna motsvahet
som bränsle har
rar ett år i tid.
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Micael Dahlén genom åren grottat ner
sig i olika mänskliga beteenden; han har
bland annat intervjuat massmördare
i boken Monster och kartlagt förväntningssamhället i Nextopia. Har han lika
stor framtidstro som andra?
− Ja, det har jag. Att hela tiden överskatta framtiden tycker jag är ganska behagligt. Jag tror i grunden att det är något
bra. Många aspekter av att vara människa
innebär ju saker vi inte kan påverka. Men
vi kan alltid välja hur vi ställer oss till det.
Vi kan välja att vara positiva.
MICAEL DAHLÉN ÄR den förste att medge

att den starka framtidstron många
gånger försätter oss i knipa eftersom vi
bland annat tenderar att överskatta vår
framtida betalningsförmåga.
− Hela vårt ekonomiska system bygger
på framtidstro. Det leder också till finanskriser, snedfördelning och klimatförändringar. Men det finns andra konsekvenser av framtidstro; vi pensionssparar, går
till gymmet, bygger skogsstäder i Kina.
Saker som dessutom gör att framtiden
hela tiden blir lite bättre.
Att få barn är också ett slags kontrakt
med framtiden.
− Ja, och vi sätter barn till världen i
tron att tillvaron i framtiden kommer att
bli lite bättre. Utan en sådan framtidstro

skulle vi tänka att barn är onödiga, och då
skulle vi snart vara utplånade. Så framtidstro är nödvändigt för vår överlevnad.
Trots sin positiva inställning drabbas
även Micael Dahlén av negativa tankar
om framtiden.
− Jag tycker att allting med framtiden
är som en berg- och dalbana – det är
härligt och skitläskigt på en och samma
gång. Alla jag har frågat säger samma
sak. Det är också därför de flesta gillar att
åka berg- och dalbana. Annars skulle de
aldrig ställa sig i kön igen.
Det pratas om hur medicin och teknik
kan göra att vi snart i princip kan leva
för evigt. Skulle du själv vilja bli 200 år?
− Ja, absolut. När jag åker runt i världen och föreläser om framtiden blir jag
ju själv nyfiken – det där vill jag uppleva.
Och det är nog det jag månar mest om i
mitt liv, jag vill inte dö nyfiken. Trots att
jag i perioder sover väldigt lite har jag
insett att en livslängd på 80 år inte kommer att räcka för att jag ska lyckas med
den visionen. Då måste jag hänga kvar
ganska länge till.
Hur planerar du själv för framtiden?
− Jag har gjort det extremt enkelt genom att bara tänka ett år till och försöker
att bli lite bättre till dess. Jag har ganska
klart för mig vad jag ska göra det närmaste året, men aldrig längre än så. ■
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»»
NAMN: Micael Dahlén.
»»
ÅLDER: 44.
»»
BOR: I Stockholm.
»»
FAMILJ: Fru och två barn,

12 och 14 år.
»»
FRAMTIDSPROJEKT: ”Jag vill göra

ett fullskaligt systemekonomiskt
experiment, där jag liksom sätter
en kupol över en svensk småstad.
Den bör ha ungefär 10 000
invånare för att det
ska funka.”
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Som kund förväntar du dig att varorna finns på plats
i butiken när du handlar. Men hur ofta tänker du på
alla de led som maten har passerat på vägen dit?
Vi följde ett parti musslor från hav till tallrik. En
tidskritisk logistikövning där ingenting får gå fel.
TEXT CHRISTIAN VON ESSEN FOTO JOACHIM LUNDGREN

matresa
med
En

precision
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Åtta ton KRAV- och MSCcertifierade musslor plockas
upp en tidig vintermorgon
utanför Orust.

ONSDAG
KL 07.06
SKAGERRAK
-

TIDIG MORGON UTANFÖR ORUST. Skepparen Alexander och

Mollösund

Göteborg
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besättningsmannen James på Scanfjords skördebåt drar
upp de molluskbeklädda banden från det iskalla Västerhavet. Här trivs de små djuren alldeles utmärkt, och har under
två år utvecklats från kulliknande mussellarver till fullstora
blåmusslor.
Under den vindpinade färden tar sjömännen upp åtta
säckar, ett ton i vardera. Efter skörden transporteras musslorna med kylbil till packanläggningen i Mollösund på Orust.
Där får musslorna vila i kylt vatten i några timmar innan
packningspersonalen särar musslorna från varandra och drar
ut skäggtafsen. Därefter packas trågen. Temperaturen är
kring noll grader. En speciell syrgasblandning hjälper musslorna att hålla sig vid liv under resten av färden. Musslor ska
vara levande när de tillagas och har en hållbarhet på ungefär
tio dagar.
Färdigpackade transporteras musslorna under eftermiddagen till Göteborg, där omlastning sker till åkeriets lastbilar
för transport till Coops färskvaruterminal i Västerås under
natten.
Scanfjords musslor är både KRAV- och MSC-certifierade,
något som är unikt i Sverige. Den odlade musslan bidrar inte
till att skrapa upp havsbotten, vilket är fallet med vildfångade
sorter från exempelvis Danmark. ■
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ONSDAG
KL 14.37

GRILLBY, UPPLAND
--

COOP-TÅGET TOGS I DRIFT 2009 och

består av två tågset med 18 vagnar
vardera. Fem dagar i veckan åker
tåget fram och tillbaka mellan
Malmö och torrvaruterminalen i
Bro utanför Stockholm. Varje vagn
rymmer två trailrar.
Nära en tredjedel av Coops
transporter – motsvarande 12 400
långtradare per år − har kunnat förflyttas från väg till järnväg. Coop har
därmed lyckats reducera koldioxidutsläppet med 6 700 ton per år.
För musslorna, som ska till
färskvaruterminalen i Västerås,
blir den klimatsmarta tågresan för
tidskrävande. Den färden går därför
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med lastbil. Men för de flesta andra
porteras med trailerdravaror passar tåget utmärkt
gare den sista biten till
– bland annat för den Änglasina respektive termimark-bacon som ska göra
naler i Bro, Västerås och
musslorna sällskap i vår
Enköping.
gryta.
När alla vagnar har lasKlockan 19.00 rul�tats av är det dags att lasta
lar tåget från Malmö.
igen för färd i södergående
Att invänta en försenad
riktning med torrvaror. Klockan
leverantör är otänkbart,
12.40 rullar tåget, med ett stopp
då faller hela tidtabeli Alvesta för att lasta av det
Grillby
len. Däremot finns två
som ska till omlastningstermitimmars marginal under
nalen i Växjö. En timme före
färden; tåget rullar in till
midnatt anländer tåget till
Bro klockan 02.40 och
Malmö med varor som når de
först två timmar senare
lokala Coop-butikerna kring
lyfts godset av för att transklockan 06 på morgonen. ■
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Tack vare de två Coop-tågen
med totalt 36 vagnar har
motsvarande 12 400 lång
tradare per år kunnat för
flyttas från väg till järnväg.

KF ÅRSREDOVISNING 2017
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TORSDAG
KL 02.14

VÄSTERÅS,
COOP FÄRSKVARUTERMINAL
--MUSSLORNA HAR NU ANLÄNT till terminalen i

kartonger som angetts. Antal
Västerås. När palletiketten har skannats och
plockade kartonger rapportevarumottagningen är klar syns varorna i
ras sedan tillbaka i systemet
lagerhanteringssystemet. Pallarna körs
direkt i mikrofonen.
in och hissas upp i lagret, och därefter
Vid ankomst till terminalen
kan expeditionen påbörjas. Terminatemperaturkontrolleras varje lelen är kyld i olika temperaturzoner.
verans med hjälp av lasermätare.
Ost klarar sig i några grader varmare
Avvikelser är mycket sällsynta. I de
temperatur än fisk och kött. De
fall det sker stoppas varorna. Om allt
olika zonerna håller en temperatur
ser bra ut tas pallarna in i lager, och
Västerås
på mellan två och åtta grader.
expedition påbörjas tidig morgon för
Butiksleveranser sker måndag
att köras ut till respektive butik med
-lördag. Terminalen använder
nästkommande leverans.
sig av en så kallad pick by voiceDe artiklar som har kortast
teknik, vilket innebär att ordrar
hållbarhet hanteras i ett så kal�går ut som plockuppdrag i expeditölat behovsflöde, utan att lagerföras
rernas headset. Systemet lägger efter
på terminalen. Tidsschemat är tajt och
bearbetning ut plockuppdragen i en
marginalerna små.
elektronisk kö. Expeditören tilldelas plockInom färskvaror uppstår ständigt säsongsuppdragen i prioriteringsordning beroende
pucklar, där stora kvantiteter av exempelvis
på när transporten till de olika butikerna
ägg, sill och julskinka hanteras. Utmaningen
ska avgå från terminalen. När expeditören
ligger i att ständigt lyckas prognosticera
får en order i sitt headset åker han eller hon
exakt när butikerna behöver sina varor och
till angiven plockplats och plockar det antal
hur stora volymer som förväntas. ■
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Varuflödeschefen Lena Eeli är på terminalen den här d
 agen och visar musslorna som
ska levereras till Orminge. Gradantal på
terminalen: 2–4 °C.
KF ÅRSREDOVISNING 2017
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TORSDAG
KL 19.58

Änglamark-musslorna
har anlänt till Stora Coop
i Orminge där Sofia
Frohm packar upp dem.

ORMINGE, SALTSJÖ-BOO
VARUMOTTAGNINGEN
---PÅ STORA COOP i Orminge är stämningen

koncentrerad. Det är fredag under en av årets
största helger. Butiken har nyligen öppnat och
personalen har tusentals varor att packa upp
innan kunderna kommer. Man
räknar med att välkomna
närmare 4 000 kunder under
dagen.
Sofia Frohm packar upp
Änglamark-musslorna från
Västerhavet och placerar
trågen vid en kampanjstation
där bacon väntar på sällskap.
Receptlappar är på plats för att
inspirera kunderna till en mustig
gryta i den kyliga kvällen.
Orminge
En nyckel till att det logistiska flödet fungerar är att alla
Coop-butiker sedan 2010
använder systemet CAO
– Coop Automat Order.
Systemet lägger automatiskt
beställningar utifrån lagersaldo och
förväntad försäljning, som givetvis varierar kraftigt beroende på säsong och
väderlek. Butikspersonalen behöver
bara godkänna eller revidera ordern
vid dagens slut.
Processen ger ett smidigare lagerflöde vilket bidrar till en mer rationell
varupåfyllning i butik. Undersökningar visar att cirka hälften av kunderna
lämnar hyllan utan ersättningsprodukt om varan är slut. Därför är det
viktigt att ha korrekt lagersaldo och
att varorna är rätt placerade i hyllorna
för att kunderna ska hitta det de söker
i Coops butiker. ■
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Ines Begner, 12,
och mamma Sara,
matkreatör och chef
för Coops provkök,
kokar musslorna som
plockades upp ur
Västerhavet knappt
60 timmar tidigare.

FREDAG
KL 18.45
VASASTAN,
STOCKHOLM
-----

SARA BEGNER, MATKREATÖR och sedan

snart tio år chef för Coops provkök, lagar middag tillsammans med tolvåriga
dottern Ines. Ångorna doftar ljuvligt av
hav och gård.
Hon har själv tagit fram receptet,
en slags variant på moules marinières
med ljust öl i stället för vin. Det blir en
flirt med de många kött- och skaldjurskombinationer som redan finns, bland
annat clam chowder, surf and turf och
vietnamesiska vårrullar med räkor

KF ÅRSREDOVISNING 2017

och fläsk. Den syrliga och umamiGenom att betrakta smakrikt
ekande rotfrukts- och musselkött som en extra krydda kan
grytan mår bra av att få in
andelen kött minskas, sammustig sälta från bacon.
tidigt som man får en gedigen
Men hur hållbart är det
smakupplevelse.
med musslor och gris? Jo,
Mot slutet av middagen sneglar
musslorna har faktiskt en
Ines åt sidan innan hon vinklar
viktig uppgift i att rena
skålen mot munnen och sörplar i sig
Stockholm det sista av såsen. Något matsvinn
havet; de är små levande
filter. Och 140 gram bacon
blir det inte. ■
räcker utmärkt som smaksättare för 4-6 personer.
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Alltid i framkant
Från nyheter som stektermometer, formbröd och måttsats till
streckkod, självscanner och Smartkasse. Kooperationen har
varit ledande i utvecklingen inom dagligvaruhandeln – från
lanthandel till Stora Coop.
TEXT PETTER KARLSSON

Hasse och Tage

Evert Taube

»»
VARFÖR SKA HUSMOR komma till

varorna, när varorna lika gärna kan komma
till husmor? Det är oklart exakt vilket år den
första rullande butiken for ut på de svenska
landsvägarna, men i Örebrotrakten kunde
man från 1922 varje vecka få besök av en
mobil handelsman som erbjöd färsk fisk.

»»
GRETA GARBO hette fortfarande
Gustafsson och jobbade som expedit
när hon 1921 debuterade som statist i
en reklamfilm för KF med repliken:
”Skorpor äro en bekväm och
bra matsäcksmat!” Hon skulle
följas av en rad kända svenskar
som också handlade kooperativt. Evert Taube, Karl Gerhard, Barbro Hiort af Ornäs
Karl Gerhard
och Stig Järrel gjorde reklam
för Cirkelkaffe, medan Hasse
och Tage lät en hög smutstvätt
ropa: ”Elektro, häll i oss!”

»»
1928
»»

1923

FOTO KF ARKIV, IBL, HARRY KAMPF, ARNE SCHWEITZ, SAMUL LINDSKOG, ARKITKTUR- OCH DESIGNMUSEUM

1922

1922

»»
”DEN TREDELADE BUTIKEN” blev ett begrepp 1922.

Nya stadgar innebar att mejerivaror och charkuterier
måste separeras från exempelvis bröd, diskmedel och
potatis. Konsum fick därför tre olika avdelningar med
varsin separat ingång från gatan.
34

»»
FÄRRE INBROTTSTJUVAR blev en av

»»
”VAR SAK PÅ sin plats”
var mottot när butikerna
standardiserades 1928.
Nu infördes speciella skåp för bananer,
diskar för ost, skålar för
konfekt och lårar för mjöl.
Skjutdörrar av glas blev
standard.

följderna när de nya Konsumbutikerna
började ritas 1923. En bostad på andra
våningen för affärsinnehavaren och hans
familj innebar närmare till jobbet och bättre
koll på varorna. Var handlaren extra snäll,
kunde kunderna dessutom få knacka på
och handla efter stängning.
KF ÅRSREDOVISNING 2016
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Robert von Kraemer

1442

1822

1850

»»
DEN NYKRÖNTE

»»
LANTHANDELN

svenske kungen Kristofer
av Bayern instiftade
under sitt andra regeringsår, 1442, en lag som
förbjöd all handel på
landsbygden. Den bonde
som ville sälja sina hålkakor eller korvar måste
alltså fara till marknaden
i stan – och betala tull vid
stadsgränsen.

»»
MISSVÄXT innebar att

blev laglig 1822, så
länge den låg mer
än tre mil utanför
stadsgränsen. Elva
år senare fanns
det 127 registrerade lanthandlare i
Sverige. Sex av dem
var kvinnor, varav
fem änkor som ärvt
affären av sin man.

bönderna i Örsundsbro
utanför Uppsala inte
längre kunde byta till sig
brädor, spik, kalk, salt och
andra nödvändigheter.
På initiativ av landshövding Robert von Kraemer
bildade man då den
”samköpsförening” som
blev grunden till KF. Alla
medlemmar som ägde
minst en åttondels aktie
fick handla.

Greta Garbo

1910
Barbro Hiort af Ornäs
»»
LANDETS FÖRSTA

Stig Järrel

KVINNLIGA andelsfören-

ing, Svenska Hem, startades 1905 av grosshandlardottern Anna Whitlock.
Hon såg kooperativet som
”ett vapen mot reklam,
mellanhänder, förfalskningar och kreditfällor”
och öppnade butiker som
både var eleganta och
billiga. Fröken Frimans
krig kallade Sveriges
Television historien om
Svenska Hem.

1929

1930

»»
KONSERVBURKEN

hade visserligen uppfunnits redan 1810 av britten
Peter Durand, men 1929
lanserade Konsum sitt
eget varumärke Kvickman. De första kooperativa burkarna innehöll
kött. 50 år senare skulle
ett överskott av fiskkonserver bli startskottet för
en KF-insamling till tredje
världen.
Kvickmankonserverna tillverkades i
“Konsumhuset” på
Magnus Ladulåsgatan
i Stockholm.

»»
OM STOCKHOLMSUTSTÄLLNINGEN 1930 brukar
sägas att den ”rullade ut funkisen i Sverige”. Inte minst
satte den sin prägel på Konsumbutikernas utseende
– från delikatessdiskens form till kassörskans stol.
Standard blev också en fotskrapa av metall vid
ingången som förhindrade att kunderna drog in för
mycket slask och smuts.
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1941

1943

»»
ÖREBRO blev första

staden där man kunde
gå på kooperativ krog.
1932 öppnade en självservering på Änggatan 20 och så
småningom skulle Domusrestaurangen
bli var mans matställe. Där introducerades
också en annan nymodighet som snabbt skulle
bli barnens favorit: Konsten att få exempelvis
en grillkorv med pommes frites med hjälp av
en enkel knapptryckning. När kunden i kön
gjorde sin beställning rullade en kula ner i
ett speciellt fack ute i köket. Att både kunna
shoppa och få en matbit under samma tak var
en idé som hämtats från USA.

»»
MÅTTSATSEN, stektermometern, Amerikasteken

och Vår kokbok har alla lanserats av KF:s provkök,
som drog igång 1943 i ett fönsterlöst rum i KF-huset
i Stockholm. Första arbetsuppgiften var att kvalitetsbedöma ett parti bruna bönor och gula ärtor. Sedermera utökades testerna av mat med kvalitetskontroll
av hushållsartiklar och vitvaror, speciellt KF:s egna
märken Gunda och Hugin.

1963
»»
DET FÄRDIGSKURNA

Änggatan 20 i Örebro.

1964

»»
ÖPPET KÖP hade visserligen redan praktiserats av

FORMBRÖDET, bakat
på KF:s eget bageri
San Remo, tog svenskarna med storm 1963. I
samma veva lanserades
ett annat revolutionerande påfund inom
bagerinäringen:
datummärkningen.

enskilda handlare. En ångervecka ansågs ofta kunderna ha rätt till – bara man sa till i förväg. 1964 infördes
denna trygghet i hela KF.
Flyg hem matkassarna.

1967

1966

1969

»»
OÄNDLIGHETSTECK-

NET – eller ”Kringlan”

FOTO KF ARKIV, IBL, KNUT BORG

»»
OBS-VARUHUSET I VÅRBY utanför Stockholm
bevisade 1966 att man kunde sälja nästan allt under
samma tak genom att saluföra ett propellerplan av
märket Cherokee Piper. 36 000 kronor fick den
hemmafru betala som själv ville flyga
hem med sina matkassar. ”Äggkartongen” hade Svenska Dagbladet
föraktfullt skrivit när Sveriges första
stormarknad hade öppnat tre år
tidigare, en udda arkitektonisk
skapelse med 36 olika enheter.
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”Äggkartongen” i Vårby.

som den populärt
kallades – blev 1967 en
gemensam symbol för
alla Konsumbutiker. ”Det
ska synas var vi börjar
och var vi slutar” sa vd
Harry Hjalmarsson med
glimten i ögat.

Hör du du, ska du
ha dig en korvbit?”
Konsum blev 1969 den första butikskedjan som uppmanade sina anställda
att följa Bror Rexeds berömda råd att
säga ”du” till kunderna.
KF ÅRSREDOVISNING 2017

1949

1949
»»
I DAG KALLAS

Hoppa bock medan
mamma handlar?”
1949 kunde SF-journalen berätta att Stockholms hemmafruar fick placera sina barn
i KF:s barngymnastik för att själva få tid att
shoppa i lugn och ro. Då hade Husmodersgymnastik redan funnits i sju år.

DEN ”SJ-PALL” eller
”standardlastpall”,
har måtten 80 x 120
centimeter och klarar
1,5 ton. 1949 var den
en genial nymodighet,
lanserad av KF för att
lättare kunna stapla
och flytta runt varor på
Konsums lager.

Stig Wiberg

”Rullpallen.”

1959
kallade ”rullpallen” lanserats av
KF:s dotterbolag BT – en lättflyttad trådkorg för stapelvaror
som mjölk, mjöl, tvättmedel, ägg
och bröd. 1959 infördes standardmått på färdigförpackade
varor för att passa i hyllorna i
alla svenska butiker. Ja, även i
utländska visade det sig, eftersom KF:s skräddarsydda mått
även blev standard i många
länder i Europa.

1979

1955

»»
ÅRET INNAN hade den så

1982

»»
VARFÖR STÅ I EN KASSA, när man lika gärna kan sitta?

Den första snabbköpskassörskan med stol dök upp
1955. Idén lanserades av KF-ingenjören Stig Wiberg,
som kom att sätta starka spår inom svensk handel med
sina fiffiga, ergonomiska lösningar. Hans ”hängbara
trådhylla” och ”stjälphylla” har sparat många ryggar.

1987

»»
STRECKKOD I HAN-

DELN blev en KF-nyhet

1979. Den kom i samband med lanseringen av
de blåvita varorna, som
från början var gula
– åtminstone när det
gällde den första märkeslösa produkten av alla:
tandkrämen Tandkräm.

Där djuren får ett liv
som är anpassat till dem.
Inte till människan och
hennes påhitt.”
»»
DEN NORSKE KOMIKERN Rolv Wesenlund hade tio år

tidigare snubblat in i det svenska folkhemmet i ”Fleksnes
fataliteter”. 1982 hyrdes han in av KF för att gestalta
figurerna Cooperman och Mr Blåvitt, två herrar som
skulle lära personalen att bemöta kunderna på rätt sätt.
Eller snarare visa hur man inte borde agera.
KF ÅRSREDOVISNING 2017

Så löd reklamen för varumärket Lanthandel
som lanserades 1987. Allt kött var från ko och
kalv som fått beta fritt tillsammans i minst sju månader.
Äggen kom från sprätthöns som aldrig smakat
fiskmjöl.
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1989

1822

1991
»»
”KALLA DEN ÄNGLAMAR-

KEN” sjöng Evert Taube 1971

FEM FRÅGOR TILL …

i Hasse och Tages film ”Äppelkriget”. 20 år senare bad KF
om lov att få använda ordet i
sin satsning på miljövänliga varor. Taube – som alltid kämpat
för djur och natur – tyckte att
det var en bra idé.
»»
DEN GODMODIGE Sander Johansson, 42,

hade gått från handlare till stjärnkock. 1989
blev han affischnamn för KF:s nya koncept
Gröna Konsum och satsningen Matglädje i
butik. Kokboken Sanders gästabud trycktes
på KF:s eget förlag och sålde bra.

»»
DE KALLADES ”SHOP&GO” och

1999

”Shop Express”, lanserades på B&W
i Bromma och var de första försöken
med självscanner i en svensk butik.
Ett halvår senare hade 20 000
svenskar vant sig vid att själva räkna
ut värdet på sin varukorg.

Vilka är de viktigaste händelserna i det
förflutna?

»»
PENGARNA SLUT i plånboken? Ingen fara

på taket – från 1993 blev det möjligt att
handla med KF:s eget kreditkort MedMera.

2017
»»
EN ”NÄTKASSE” var

länge något man själv
bar med sig till butiken.
Numera är det tvärtom.
Coops näthandel har
vuxit med rekordfart,
främst tack vare den så
kallade Smartkassen.
Med några enkla klick på
datorn får man veckans
mat ända hem till dörren.
Och vill man ha ekologiskt eller laktosfritt är
det bara att sätta kryss i
en ruta.
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Vad är du mest stolt över att kooperationen har åstadkommit?

– Att KF nästa år firar 120-årsjubileum tyder
på att det är en ägarform som fungerat ganska
bra, minst sagt. Mest imponerande är kanske
att vi har kunnat hålla fast vid vårt mål ”bra varor
till bra priser”. Men också sättet på vilket vi lyckats kombinera kundnytta med samhällsnytta.

1993

Coops nya handscanner med pekskärm lanserades
under hösten 2017.

… ANDERS STAKE, vd för Coop Mitt med
230 000 medlemmar och 66 butiker.

– När vi rationaliserade handeln. KF var först
av alla med snabbköp och stormarknader. På
senare tid har vi varit lika mycket i framkant när
det gäller miljö och samhällsnytta.

Vad i kooperationstanken gör den så
hållbar?

– Kanske att det är något inneboende
mänskligt att göra saker ihop? Vi är i grunden
sociala varelser, vi vill gärna skapa något bra
tillsammans. Och det har varit så i alla tidsepoker – titta bara på tv-serien Fröken Frimans
krig om hur några kvinnor i Stockholm 1909
gick samman för att driva handel. Deras engagemang kommer alltid att vara modernt.

Hur ska ni fortsätta att leda utvecklingen?

– Genom att göra som när snabbköpen och
stormarknaderna föddes: Dels lyssna på våra
ägare, medlemmarna, som gör sina röster
hörda både i butiken och i olika forum, paneler
och stämmor. Dels hålla koll på omvärlden och
försöka se vad som är på gång.

Hur kommer vi att handla på Coop
om tio år?

– Jag tror den vanliga butiken kommer att
finnas kvar, inte minst av sociala skäl. Däremot har vi bara sett början på hur varorna
levereras. Jag gissar att det kommer att finnas
en uppsjö av alternativ: direkt hem till köket, till
arbetsplatsen, till busshållplatsen …

KF ÅRSREDOVISNING 2017
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framtiden

REDAN PÅ VÄG TILL
•

Ny affärsmodell och tydliga strukturer, lokala världsmästare och prestigefulla utmärkelser, framgångar och besvikelser. Här sammanfattar de fem
bolagens vd:ar året som gick – och riktar blicken mot framtiden.
FOTO MAGNUS FOND

•
KF KF
ÅRSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING
2017
2017
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MIN SANNA NATUR

»OM VI INTE HOPPAR
PÅ TÅGET I TID ÄR
VI UTE UR LEKEN«

’’O

m framtiden är det alltid svårt att säga
något med säkerhet, men en sak vet jag:
Den är föränderlig. Utvecklingen sker
allt snabbare och om vi inte hoppar på
tåget i tid så är vi ute ur leken.
Därför pratar vi på Vår Gård mycket
om lyhördhet. I ett större perspektiv
handlar det om att vara lyhörd inför trender och förändringar
i vår bransch, som mötesmönster och digitalisering. I ett
vardagsperspektiv handlar det om att vara lyhörd inför våra
gästers önskemål och behov, exempelvis hur de rör sig i huset.
Vi märker att gästerna söker sig mer och mer mot allmänna
utrymmen och tycker om att vistas ute i det öppna och fria,
eftersom många av de kreativa processerna sker utanför konferensrummen. Hur möter vi det?
Det räcker inte med magkänsla eller antaganden, utan det
gäller att ta reda på vad gästerna behöver för en lyckad konferens eller ett lyckat kundmöte, så att vi kan fånga dem med
rätt underlag i rätt sekund.
Mycket bottnar i ett tråkigt, men nödvändigt, ord: struktur.
Det är mitt ansvar som ledare att skapa en tydlig struktur, ordning och reda, för att förtydliga målen för alla som jobbar på
Vår Gård. Att förklara vikten av förändringar så att vi tillsammans kan vara trygga inför mötet med framtiden.
UNDER 2017 VILL jag påstå att vi fick en nystart. Vi har vänt på

siffrorna och levererade nästan på pricken vad vi föresatt oss
i budget.
Förklaringen är ett internt engagemang på en mycket hög
nivå. Det finns en glädje och en stolthet i att leverera en fantastisk upplevelse för våra gäster, och en medvetenhet om att
när vi mår bra så mår gästerna bra och då kommer det också
att synas i resultatet.
Affärsmässighet präglar organisationen och alla bidrar till
att driva merförsäljning. Att ”Ått” Söderström som jobbar hos
oss utsågs till Årets Bagare och att branschorganisationen
Svenska Möten röstade fram oss till Sveriges bästa mötesanläggning är förstås glädjande.
Vi är redo för framtiden.” ■
KADI UPMARK

vd Vår Gård

40
40

KF ÅRSREDOVISNING 2017

VD - ORD | HELENA
XXXXXXXXXXXX
LILJEDAHL

Under 2017
fick vi en
nystart på
Vår Gård.”
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VD - ORD | MANFRED KRIEGER, VD MEDMERA BANK

»SNABBHETEN KAN
BLI VÅR FÖRDEL«

’’J

ag känner tillförsikt inför framtiden. Optimismen bygger jag
bland annat på det nya regelverket – Regler för samhandel
– och den nya affärsmodell i KF-koncernen som innebär att
vi lämnar silotänket bakom oss och utnyttjar våra resurser
till gemensamma prioriteringar och målbilder. Inte minst
handlar det om att utnyttja vår volym till att uppnå bättre
kommersiella villkor. Det är jätteviktigt för oss i banken.
Vårt gemensamma mål är att bidra till ökad försäljning i butik. Framgången i butik är den långsiktiga förutsättningen för all verksamhet i
koncernen.
Om vi ändå ska börja med att titta i backspegeln så kan jag konstatera
att året vi har lämnat bakom oss innehåller en rad glädjeämnen. Vi har
ett förbättrat lönsamhetsfokus i organisationen och kan redovisa ett
resultatlyft jämfört med 2016.
»»
Antalet månadsaktiva betalkunder har ökat med 6 procent.
»»
Vi lyckades attrahera 48 000 nya betalkunder, trots ett förändrat
kunderbjudande.
»»
Vi har ökat vår utlåning med mer än 1 miljard kronor, vilket är över
våra mål och avgörande för att nå bankens långsiktiga resultatmål.
»»
Externa undersökningar av kundnöjdhet visar att våra kortkunder är
klart mer nöjda än snittet i branschen.
»»
Nästan 200 miljoner kortbetalningar genomfördes i kassorna under
året, i princip utan störningar.

Utan
Vi-känslan,
ingen
utveckling.
Sofia Wadensjö Karén
vd Vi Media

Vilka utmaningar väntar i framtiden?
Under den digitaliseringsresa som vi ser i stora delar av finans- och
bankvärlden dyker många nya aktörer och affärsmodeller upp. Nya
betalmedel och metoder ritar om kartan och utmanar såväl tekniklösningar som lönsamhet.
En annan generell utmaning är den ständigt tilltagande mängden
regelverk som påförs bank- och kreditbranschen. Detta är naturligtvis
inte unikt för oss, men som liten aktör blir det mer kännbart för oss än
för större banker, eftersom vår bransch till stor del är en skalaffär, där
volym är avgörande.
Kravet att uppdatera för nya regelverk tar mycket av organisationens
kraft och innebär ibland att våra utvecklingsambitioner och förbättringar mot kund får stå tillbaka. Det är frustrerande när vi tvingas göra
de tuffa prioriteringarna.
Men vår litenhet kan också vändas till en styrka. Med hjälp av våra
duktiga medarbetare kan vi vara mer snabbfotade och ställa om fortare
än större banker.
I framtiden kan den snabbheten bli en konkurrensfördel för oss.” ■
MANFRED KRIEGER

vd MedMera Bank
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mål.”

44
44

KF
KF ÅRSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING 2017
2017

VD - ORD | HELENA LILJEDAHL, VD KF FASTIGHETER

»JAG KÄNNER HOPP
INFÖR FRAMTIDEN«

’’I

KF Fastigheter har vi en slimmad organisation där alla
strukturerat jobbar i samma riktning mot tydliga mål.
Under 2017 fortsatte vi på den affärsstrategi som vi
påbörjade 2015, med målet att utveckla vårt mark- och
fastighetsinnehav.
Planprocesserna är långa, men vi har tagit stora kliv
framåt. I början av året påbörjade vi planprogram för
bostäder i både Kungens Kurva och Backaplan i Göteborg, och i
årets slutskede fick vi en detaljplan antagen för 1 500 bostäder i
Upplands-Bro.
Vi gjorde även några mindre affärer under 2017 och utnyttjade de goda tillfällen som dök upp på en marknad som har varit
gynnsam under en längre period.
Kungens Kurva är en intressant plats, där det mesta historiskt
har kretsat kring handel. Men i takt med att vi konsumenter köper allt fler produkter på nätet vill den fysiska handeln befinna
sig där människor bor, så i stället för att fylla området med ytterligare affärer kommer det här att skapas en levande stadsdel
med bostäder, service och en spårväg.
Hur vi kommer att bo, handla och transportera oss i framtiden är frågor som vi på KF Fastigheter funderar över dagligen.
UNDER SLUTET AV året bromsade bostadsmarknaden in. Det är

svårt att säga hur utvecklingen blir under 2018, men bostadspriserna ser ut att ha sänkts runt 10 procent. Den typen av
utvecklingsprojekt som vi jobbar med är långsiktiga och många
gånger handlar det om 5–25 år från idé till att inflyttning i bostäder och till stadsdelen är helt klar. Under tiden som passerat
från att vi köpte marken vid Kungens Kurva till i dag har såväl
Lehman Brothers krasch som Greklands kris passerat och i
framtiden lär nya oroligheter komma att påverka oss.
Inom fastighetsbranschen diskuteras nu följderna av paketeringsutredningen, där begränsningar av företagens avdrag för
räntor och en högre skatt har föreslagits. Detta kan få negativ
inverkan på utvecklingen av fastigheter och fastighetsägande,
bland annat om incitamenten för ägande av hyresbostäder slås
undan vid en ränteuppgång.
Men grundfundamenten i det svenska samhället, i synnerhet
sysselsättning och ränteläge, är så positiva att jag känner hoppfullhet för fortsatt framgång i våra projekt.” ■
HELENA LILJEDAHL

vd KF Fastigheter
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VD - ORD | SOFIA WADENSJÖ KARÉN, VD VI MEDIA

»EN KÄNSLA AV
ATT ALLT LIGGER
FRAMFÖR OSS«

’’T

änk att stå i fören på en båt. Stäva fram på
öppet hav, fantisera om var Vi ska lägga till
nästa gång, vilka människor Vi ska möta.
Exakt den känslan har vi ofta på Vi Media.
Känslan av att allt ligger framför oss. (Även
om det i sanningens namn även finns en
hyfsad, mäktig historia bakåt i tiden.)
Men den mäktiga historien är vår bästa ballast. Den ökar
vår stabilitet – utan att varken sänka farten eller dra uppmärksamheten för mycket till sig.
För visst är det så att Vi har framtiden för sig.
Det är bara att kika på vad vi på Vi har haft för oss de senaste åren så förstår ni vad jag menar.
Tillsammans har vi visat att det, även inom en bransch
som media där många aktörer kämpar för överlevnad, går att
leverera rekordresultat – år efter år; att det går att hitta nya
spännande intäktsben såsom resor, event och kundtidningar,
och att det går att få ett bitvis lite mossigt varumärke att
andas nyfikenhet, framåtanda och stordåd.
Varifrån vi hämtar all denna framtidstro och uthållighet?
Direkt ur Tidningen Vi, förstås.

VD - ORD | KADI UPMARK

Mötet
med
gästen
avgör.
Kadi Upmark
vd Vår Gård

ALLT PÅ DET här företaget börjar och slutar med kraften i det

varumärke som i år fyller 104 år. En anrik ålder, visst. Men det
gör ju vitaliteten än mer imponerande – och inspirerande.
Ingen annan tidning i vårt land är mer förknippad med
kvalitet än Tidningen Vi, och på senare år även lillasystern
Vi Läser. (Jo, det finns objektiva undersökningar som visar
detta.)
Och det är med denna kvalitet som inspiration, måttstock
och lägstanivå som Vi Media ständigt stävar vidare. Det är
utifrån den vi startar poddar, producerar års- och hållbarhetsredovisningar, lanserar nya kundtidningar, anordnar
kryssningar för tusentals läsare, skapar en bok med de bästa
texterna ur Tidningen Vi, delar ut prestigefulla priser, bjuder
in till skrivkurser, tar med oss kulturpersonligheter och
läsare på utlandsresor, ordnar förhandsvisningar på filmer
och – förstås viktigast av allt – om och om igen publicerar
journalistik av högsta klass.
Vi har alltid siktet ställt mot framtiden – och ständigt nya
seglatser!” ■

Med kvalitet
som inspiration
stävar vi vidare.”

SOFIA WADENSJÖ KARÉN

vd Vi Media
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VD - ORD | MAGNUS JOHANSSON, VD COOP SVERIGE AB

»VI HAR FÅTT
TILLBAKA FARTEN«

’’N

är jag återvände till Coop i augusti 2017,
efter tre år utanför företaget, var det med
dubbla känslor.
Mycket positiv energi i första mötet
med organisationen, men samtidigt en
oro över svaga försäljningssiffror första
halvåret 2017. Situationen var mer utmanande än vad jag hade trott.
Det var tydligt att det fanns ett behov av att samla ihop oss,
att hitta en gemensam väg framåt.
Under hösten fick vi tillbaka farten, men det saknades
fortfarande en långsiktig plan och riktning.
Nu finns denna på plats. Vi har en ny affärsmodell med en
tydlig styrning av våra 237 butiker inom Coop Sverige och
resterande 420 inom föreningar. Tidigare har det funnits en
kultur. Nu finns också en struktur. Coop Sverige AB:s styrelse
har fått mandat från hela kooperationen att fatta beslut i alla
frågor som är gemensamma. Vi har många broar att bygga,
många invanda beteenden att bryta, och i början kommer
detta att kräva en hel del tillit. När resultaten av samverkan
blir tydlig kommer tilliten att följa automatiskt.
Men strukturen ska självfallet aldrig stå i vägen för kreativitet på det lokala planet. Alla butikschefer ska fråga sig vad
prisvärd, hållbar matglädje innebär för just deras kunder.
Hur man blir en lokal världsmästare, det kan vi aldrig veta
centralt.
EN GOD DAGLIGVARUAKTÖR i Sverige tjänar pengar. Mark-

nadsledaren Ica tjänar väldigt mycket pengar. Axfood likaså.
Varför inte Coop? För att vi inte har fått ihop helheten. Det
finns ingen dagligvaruaktör i världen som skulle ha tagit sin
verksamhet och snittat upp den i 32 bitar och sagt att nu får
alla agera som de vill. Tvärtom så handlar vår verksamhet,
med lövtunna marginaler, om volym. Volym i varuflödet och
volym i förhandlingar, så att du blir attraktiv hos leverantörer
och hos transportörer.
Det har under två decennier funnits en illa dold sanning i
branschen att alla växer på Coops bekostnad. Det är dags att
sätta stopp för det nu.
Många av oss som jobbar på Coop är övertygade om att vi
kan få det här att lyfta. För varje dag som går blir jag allt mer
stärkt i min tro att vi är på rätt väg.” ■
MAGNUS JOHANSSON

vd Coop Sverige AB
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KUNGENS
NYA KURVA

För tio år sedan köpte KF Fastigheter en bit mark intill norra
Europas största handelsområde – Kungens Kurva. Men i stället
för att bygga ytterligare en köplada växer det fram en tät, urban
stad med skola, bibliotek, tandläkare och 4 200 bostäder.
TEXT DAN HALLEMAR ILLUSTRATION ÅWL
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Det måste
vara
läckert,
det måste
vara
häftiga
hus.”

och stora plastpåsar med någons ägodelar. Högst
upp på höjden, en öppen plats och en eldstad med
utbrunnen ved. Intill den ett papper i en plastficka
häftat på en tall: ”2017-09-11. Meddelande enligt
47§ delgivningslagen om kungörelsedelgivning.
De okända personer som bosatt sig på fastigheten
Huddinge Kolartorp 1:1 vid Sova Outlet söks av
Kronofogdemyndigheten, Betalningsförelägganden för delgivning av föreläggande mål om
avlägsnande från ovan angiven fastighet.”
När man kommer ut ur skogen står man på
Kungens Kurva-leden, en av de många starkt trafikerade vägarna i Kungens Kurva. På andra sidan
leden ligger den riktiga naturen – promenadskogarna och badsjöarnas Gömmaren.

D

EN NY STADSDEL med
bostäder i Kungens Kurva.
Arkitektkontoret ÅWL har
på uppdrag av KF Fastigheter ritat en visionsbild
för en tät och urban stad
med 4 200 bostäder bakom
parkeringen vid dagens
handelsområde, men också
på gränsen till det stora naturreservatet Gömmaren.

et finns platser dit nästan ingen går.
Platser där man får en känsla av att
vara på rymmen. Bakom Babyproffsen och Lager 157 i Kungens
Kurva i södra Stockholm ligger
en sådan plats: En stor skog och
en höjd. Man kan stå med fötterna i skogsbrynet
och se hur nyblivna föräldrar och morföräldrar
drar barnvagnar med tillbehör ut till sina bilar på
parkeringen vid Babyproffsen. Men de kommer
inte att se åt ditt håll. Här finns ju inget att se. Bara
en stor övergiven bit blandskog – gran, tall, rönn,
björk, några enstaka ekar – och en liten stig upp på
höjden där du försvinner och hamnar helt utom
synhåll från köpstaden.
De stora bilvägarnas muller avlägsnar sig något.
Fåglar, snöbär, några oklara asfalterade platser från
ett projekt som påbörjats men sedan avbrutits.
Spåren som civilisationen dumpar på platser som
den här: Bildäck, plastdunkar med okänt innehåll
KF ÅRSREDOVISNING 2017

här bortglömda biten skog mellan de stora
parkeringarnas och köpladornas landskap och
naturreservatet Gömmaren. Man tänkte bygga
en stor Coop-butik här. Men Huddinge kommun
var tveksamma. Trafikläget hade börjat bli för
svårt, närmast kaotiskt. Man ville inte ha in mer
storskalig handel. Förbifart Stockholm höll på att
planeras. Den planerade köpladan i skogsområdet
lades på is. Och sedan förändrades allt.
På var sin sida om E4 ligger Skärholmen och
Kungens Kurva. Skärholmen, den genomplanerade tunnelbanestaden som på 1960-talet
började byggas med bostäder, samhällsservice och centrum och Kungens kurva, den
bilorienterade handels- och verksamhetsstaden som växt fram parallellt.
För att göra platsen ytterligare lite mer
intressant – eller komplicerad beroende på
vem man är – går också kommungränsen mellan
Stockholms kommun och Huddinge kommun
vid E4:an.

Helena Liljedahl

FÖR TIO ÅR SEDAN köpte KF Fastigheter den

K

ungens kurva hamnade i Huddinge
kommun efter förhandlingar med
Stockholms kommun i juni 1963 där
Huddinge köpte marken på andra
sidan motorvägen för 50 öre kvadratmetern. Det
låga priset menade man i Stockholm berodde på
löftet att ”huvudsakligen” låta området bli ett
friluftsområde med enstaka småverksamheter.
Ganska snart började dock Huddinge kommun
under borgarrådet Nils Eliasson sälja tomter för
20 kronor per kvadratmeter till exempelvis Ikea,
Esso och Metro. Det gjorde politikerna i Stockholm ursinniga. Så lyder historien. Och enligt
vissa är det här anledningen till att det fortsatt
varit så svårt att ta sig från den ena platsen till
den andra. Två syskon som levt sina liv på var sin
51

STADSPLANERING | KUNGENS KURVA

Sara Revström

Inga Medin Stein

U

nder de tio år som gått sedan KF
Fastigheter köpte den övergivna biten
natur mitt i norra Europas största
handelsområde så har synen på handeln
förändrats helt.
– Du sätter inte ut handeln på potatisåkern längre, säger Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter.
Den ökande konkurrensen från e-handeln
har gjort att de som nu planerar för nya handels
etableringar vill befinna sig där folk bor. I dag
handlar man enkelt hemma eller där ens telefon
är. Man åker inte lika mycket till handeln.
– Om handeln ska vara en del av det där måste
den vara där folk lever sina liv. Du kan inte lägga
dig någonstans ute i Nirvana, säger Helena
Liljedahl.
När stora handelsprojekt nu förverkligas är
det nästan alltid bostäder med i planerna.
KF Fastigheter började titta på tomten
i Kungens Kurva för att se om man kunde
få in några hundra bostäder. Men tanken
föreföll fåfäng. Några hundra bostäder i
norra Europas största handelsområde. Det
skulle inte bli en bra miljö. Ingen skulle vilja bo
där.
Så föddes idén som tycks närmast omöjlig: En
helt ny stadsdel med bostäder i Kungens Kurva.
Kunde det verkligen vara något?
– Nu när vi ser tillbaka är det nog så att volymhandel på den här platsen inte hade varit en så bra
affär i dag som vi trodde då, för tio år sedan. Behovet av mer yta har avtagit, säger Helena Liljedahl.
HÖSTEN 2014 FICK arkitektkontoret ÅWL

uppdraget av KF att rita en visionsbild för
en tät och urban stad med 4 200 bostäder
i skogsområdet bakom parkeringen vid
Babyproffsen men också på gränsen till det
stora naturreservatet Gömmaren. Det var
en så oväntad plats för en stadsdel att deras svar,
deras vision, måste vara något helt säreget.
– Det är en väldigt tillåtande plats, man kan ju
nästan göra vad som helst, säger Sara Revström,
landskapsarkitekt på ÅWL.
Det finns inte mycket till stadskaraktär runt
52

omkring att ta hänsyn till. De bilder som ÅWL tog
fram har använts för att övertyga KF internt om
projektets livskraft men också i samtalen med
Huddinge kommun.
– Vi förstod tidigt att om stadsdelen skulle få
den identitet som vi ville krävdes väldigt hög
exploatering, säger Inga Medin Stein på Projektledarhuset som leder arbetet med utvecklingen av
platsen på uppdrag av KF Fastigheter.
Hon breder ut planen och visionsbilderna på
konferensbordet.
– Den kritiska framgångsfaktorn när man bygger på en plats som den här, som är så storskalig
och helt okänd som boendemiljö,
är wow-känslan, det måste vara
läckert, det måste vara häftiga
hus, säger Inga Medin Stein.

P

å bilderna syns en stad
i kanten av skogen –
mellan köpladorna och
det romantiska naturreservatet – som tycks pulsera
av liv. De höga husen sträcker sig
kaxigt bort mot den parkering
där Ikea nu planerar att bygga ett
köpcentrum lika stort som Mall
of Scandinavia. Mellan den nya
stadsdelen och Ikea syns ett torg.
Det har man aldrig sett i Kungens
Kurva.
Kring en park ligger en blandning av höga och låga hus, tätt,
tätt i små kvarter. Här ligger
också en mängd små parker och
en planerad skola. En gata går
diagonalt från parken upp mot
torget vid Ikea. Gatan är full av
kaféer och uteserveringar, butiker och stadsliv.
– Vi vill få in en puls i stadsdelen genom den
gatan, säger arkitekten James Martin på ÅWL.
Så kan handeln runtomkring sippra in i den nya
stadsdelen. Då blir samarbetet med fastighets
ägarna runtomkring nödvändigt. Liksom med
Huddinge kommun. Och åt andra hållet kan de
nya invånarna i stadsdelen ta gatan, via parken i
stadsdelens mitt, rakt ut i naturen.
2010 utsågs Kungens Kurva och Skärholmen av
Länsstyrelsen till en av Stockholms nio framtida
viktiga stadskärnor. I beskrivningen av den här
nya stadskärnan skriver man att E4:an måste
överbryggas och att ”många aktörer inom handeln
vill etablera sig här men utmaningen är också att
få in andra verksamheter”.

Handeln
måste
befinna
sig där
folk lever
sina liv.”
Helena Liljedahl

KF ÅRSREDOVISNING 2017
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sida om en av Sveriges mest trafikerade vägar, så
olika att ingen som inte kände till historien skulle
tro att de hade med varandra att göra.
Stadshistorikern Bosse Bergman beskriver
landskapet kring Kungens Kurva i sin bok E4staden som att ”många upplever saknad i de nya
trafik- och stadslandskapen, staden tycks helt
enkelt ha försvunnit härute”.
Men nu tycks den vara på väg tillbaka.

Kungens Kurva och Skärholmen
Centrum besöks av 15 miljoner
människor varje år och handeln
omsätter cirka sex miljarder
kronor per år. Ikea var först när
det etablerades i juni 1965.

KF ÅRSREDOVISNING 2017
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E

n av nycklarna till det nya Kungens Kurva,
det som ska vara en del av en stadskärna
och inte en samling köplador utkastade
i ett gammalt naturområde, är den nya
spårvägen – Spårväg Syd – som planeras mellan
Älvsjö och Flemingsberg, en drygt 17 kilometer
dubbelspårig tvärbana med cirka 16 hållplatser.
När kommunen skrev på den så kallade Sverige
överenskommelsen, där staten delfinansierar
Spårväg Syd, lovade man också att se till att det
byggs 18 500 bostäder längs spårvägen.
KF Fastigheters nya stadsdel är en viktig del
i detta, och spårvägen helt avgörande för stads
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delens urbana identitet. I dag är Kungens Kurva en
plats för bilar. När Förbifart Stockholm nu byggs
förstärks den identiteten. En spårväg öppnar bokstavligt talat en annan väg, för en annan målgrupp.
En tät, till och med mycket tät, stadsdel i kanten
av ett stort naturområde ganska långt från centrala Stockholm är inte nödvändigtvis ett självklart
val. När trångbodda barnfamiljer i närförort, som
är den huvudsakliga målgruppen, flyttar längre
ut är det inte sällan för att få ett eget hus i en gles
villa- eller småhusstad. Man flyttar inte gärna
längre ut för att bo tätare.
Men kanske kan det ändras om den där urbana
KF ÅRSREDOVISNING 2017
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K

DEN MODERNA
STADEN. Mellan
köpladorna och det
romantiska naturreservatet ska det
skapas en urban wowkänsla, en stadsdel
som pulserar av liv.
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ommunen tar nu fram en plan för hela
området för de olika aktörerna att
förhålla sig till. På kommunen talar man
om ”handelsurbanitetsskalan”. Det ska
förstås som att Kungens Kurva ska bli en plats där
det storskaliga långsamt filas bort, där man går
och cyklar lika mycket, eller kanske mer, än man
åker bil.
Man vill därför undvika att varje enskild aktör
suboptimerar sin plätt. Det är i mellanrummen
mellan dem som den nya staden kommer att
uppstå.
– Det är mötet med den här storskaliga omgivningen som är det intressanta, säger James Martin
på ÅWL.
Och det unika, kan man tillägga.
– Vi vill att vårt område ska vara öppet mot
omgivningen och vi vet att de som i dag skapar
handelsplatser är allt mer intresserade av vad som
händer utomhus, av de offentliga miljöerna och
mötesplatserna, säger Helena Liljedahl.
Den som ska handla sina Billy-bokhyllor ska
strosa iväg över torget och ta en kaffe eller äta
middag här. Det ska finnas något där som drar.
Något som Kungens Kurva, med sina lågprisbutiker och upplevelsecenter, aldrig sett maken till.
Och något som Ikea och de andra handlarna har
längtat efter och behöver. Kanske är det till och med
så att de behöver det mer än vad den nya stadsdelen
behöver dem. Ikea är sedan länge kungen i Kungens
Kurva. Det är de som har skapat dragningskraften.
Men nu är de också intresserade av vad andra kan
bidra med.

– När Ikea bygger
sitt stora nya köpcentrum är de glada att vi
bygger bostäder, men
vi vill också att de ska
vara med och skapa
bra samhällsservice i
området, säger Helena
Liljedahl.
Platser som Kungens Kurva och relativt
nybyggda Mall of
Scandinavia har inte
samhällsservice, som
bibliotek, tandläkare och vårdcentraler.
Samhällsservicen finns
i stadsdelscentrum,
som Skärholmen på andra sidan motorvägen.
Men nu har det hänt något i synen på samhällsservicen hos de som planerar för handel. När
Ikea planerar sitt nya köpcentrum är tanken på
den där lite vardagliga Folktandvården och det
stillsamma biblioteket lockande.
– Vissa delar i samhällsutbudet är så attraktiva att man vill vara en del av det, säger Helena
Liljedahl.
Samhällsutbudet som attraktionskraft.
Välfärdsstaten som dragplåster.
– Har man samhällsservice finns det
anledning för folk att åka dit, säger Helena
Liljedahl.
En mödravårdscentral kan man inte besöka
på nätet. Och de som går där kanske passar på att
handla.
Det händer något här med Kungens Kurvasyskonet. Det börjar mer och mer längta efter att
likna Skärholmen-syskonet.
– Det blir en ny modern ABC-stad i ett helt nytt
sammanhang, säger Helena Liljedahl.
En dag kommer kanske den första Folktandvården och biblioteksfilialen öppna inne i Ikeas
köpcentrum. En dag kommer de nyinflyttade
barnen i stadsdelen kånka sina skolväskor dit för
att göra läxan. Då är syskonen på var sin sida om
Sveriges fortsatt mest trafikerade väg varandras
spegelbilder. ■

När Ikea
bygger
stora köpcentrum
är de glada
att vi
bygger
bostäder.”

James Martin

wow-känslan infinner sig. Och då är spårvägen
en viktig pusselbit. Med den kan man leva det
moderna livet utan två bilar.
Det finns bara en hake.
Spårvägsprojektet har i och med planerna på
nya tunnelbanesträckningar i Stockholm hamnat
en bit ner i prioriteringsordningen i Sverigeöverenskommelsen. Den riskerar nu att dröja ända till
början av 2030-talet. Men så länge vill inte kommunen vänta.
Huddinge kommun förhandlar med såväl KF
Fastigheter som Ikea för att få dem att investera
i spårvägen. För spårvägen är inte bara identitet,
den innebär höjda fastighetsvärden där den drar
fram. I övrigt kommer Spårväg Syd att finansieras
gemensamt mellan Stockholms läns landsting,
Stockholms stad och Huddinge kommun.
Ingen vill stå med en färdig stadsdel som blir beroende av bussar och bilar. Spårvagn är modernt.
Det vilar en känsla av framtid över denna en gång
så föråldrade transportform.

DAN HALLEMAR är arkitekturskribent, förläggare på

Arkitektur Förlag och utkom under 2017 med boken
”Arkitekturguide: Höga hus Stockholm”. Han driver podcasten Staden och tycker om stadsdelar som ligger utanför
stadens centrum, där ingen fotograferar vykort längre.
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HEJ, PIA CARLSSON
THÖRNQVIST!

Varför har KF haft så många varumärken?
mycket färre. Mest tydligt är arbetet
– Under vår långa historia, mer än 100
förstås med varumärket Coop. Sedan
år, har vi haft många bolag, verksamheett par år pågår en formatomställning
ter och varumärken. De senaste åren
av våra butiker, under ledning av Coop
har uppdraget varit att renodla. KF har
Sverige AB. Vi går från tidigare sju olika
därför sålt nästan alla bolag. Trots det
logotyper och färger på våra butiker till
hade vi ungefär 150 skyddade varumärtre gröna format: Stora Coop, Lilla Coop
ken kvar och många fler domäner. Det
och Coop. Nu ökar vi takten. De flesta
är dyrt att skydda alla dessa varumärken
föreningar har en fastställd tidsplan. Vi
och domäner när de inte längre behövs.
har också lagt mycket kraft på att arbeta
Därför har vi nu inlett ett jobb med att
fram gemensamma ageranden för chefer
avveckla det vi inte ska ha kvar och samtidigt tydliggöra vilka varumärken som vi och medarbetare eftersom allt vi gör och
säger – och hur det uppfattas – blir vårt
har i vår portfölj.
Hur långt har ni kommit?
varumärke.
– Vi inledde arbetet med att intervjua
I ett internationellt perspektiv har
kooperationsmodellen en förhållandevis
vd:ar i föreningar och dotterbolag och
svag ställning i Sverige. Vad tror du att
även deras ledningsgrupper och några
det beror på?
butikschefer. Det gav oss en samsyn
– Vi har nog inte varit så bra på att
kring vad som behöver göras. Det handkommunicera och informera om vår molar om att renodla vår varumärkesportdell eller ägarform. Det hänger troligen
följ och tydliggöra KF:s roll och varuockså ihop med att KF
märke. Vårt största
har flera års ekonooch mest värdefulla
MED UPPDRAG
miska prövningar
varumärke – Coop
ATT FÖRTYDLIGA
bakom sig. Det ger
– behöver vi bygga
dåligt självförtroende
gemensamt i fören»»
ÅLDER: 53.
och man sitter kanske
ingar och dotterbolag
»»
BOR: Tyresö.
inte vid middagsbordet
så att det bidrar till att
»»
GÖR: Varumärkes- och organioch pratar om vilken
stärka affären på ett
sationschef i KF.
bra ägarform det här
bättre sätt.
»»
AKTUELL: Har uppdraget att
Hur ska förändringen
är. Delvis samma
driva KF:s varumärkesarbete.
gå till, konkret?
problematik uppMålet är att göra det tydligare vad
– Antalet varumärlevde jag under mina
KF står för, bland annat genom att
ken kommer att bli
år på Folksam. Bolaget
rensa i varumärkesportföljen.
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utvecklades resultatsmässigt mycket väl
och kunde börja betala återbäring. Samtidigt gick vi från uttrycket ömsesidigt
försäkringsbolag, som få förstod vad det
betydde, till att prata om kundägt bolag.
Finaste beviset på att man är kundägd
eller medlemsägd är att kunder och medlemmar delar på vinsten, att man delar ut
återbäring. Det är dit vi måste sträva med
KF tycker jag.
Du har en bakgrund som lagkapten i
handbollslandslaget. Vad tar du med
dig från din idrottskarriär när det gäller
samarbete och att skapa gemensamma
mål?
– Att vilja slår kompetens. I många
matcher kunde vi vara nederlagstippade, men besegrade motståndare bara
för att vi kämpade tillsammans, stöttade varandra och aldrig gav upp. Vi
visste vart vi var på väg, vi hade en plan.
I den förändringsresa vi går igenom i
KF med dotterbolag och föreningar, är
medarbetarna viktigast. Det spelar ingen
roll hur mycket vi jobbat med fina ord
i en varumärkesplattform om inte vårt
bemötande är i linje med kundlöftet
eller om brödhyllan är tom i butiken
när kunden kommer. Kundlöftet måste
uppfyllas rent konkret – i allt vi gör och
allt vi säger. Annars är det ingen mening.
Medarbetarna är nyckeln till allt. Tillsammans gör vi en bättre affär. ■
MARKUS WILHELMSON

KF ÅRSREDOVISNING 2017
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Mary Wambui, Kenya

Do Thi Ha, Vietnam

Doreen Mwansa, Zambia

Mable Chikombo med barnet Michelo och
Sungster Matendu (suddig i bakgrunden), Zambia

Starkare
tillsammans

Eligia Augustin, Guatemala

Pikwo Fell, Uganda

Samina Hasani, Kosovo

Francisco Toc, Guatemala

Xiomara Rivas och
Maryelice Rivas, Nicaragua

Medlemmar som bygger sina bostäder tillsammans i Guatemala. Bönder
som går samman för att starta mejeri i Moldavien. Grupper som sparar
pengar och startar en egen sparbank i Malawi. kf stödjer we effects
arbete med att ge människor redskap att förändra sin egen verklighet.
TEXT KRISTINA LINDH
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Van Van Hoa, Vietnam

Eunice Moyo, Malawi

Mariela Bernal, Filippinerna

G

Noolosho Reketai, Tanzania

Nancy Wairimu Kamande, Kenya

uatemala, april 2017. En stad,
ett oändligt antal fattiga kvarter
och ett lika oändligt antal dåliga
vägar. Tommy Ohlström, vd för
KF, i en bil, med misären mitt
framför ögonen.
Plötsligt dras två portar isär.
Sällskapet kör in på stenbelagda gator, bland välskötta hus med vatten och elektricitet.
– Mitt i slummen denna pärla. Det var som en
uppenbarelse.
Han talar om bostadskooperativet Covieso-RL*
i miljonstaden Guatemala City. Ett projekt där
medlemmarna tillsammans byggt sina bostäder
enligt samverkansmodell. Allt från sparande och
lånemöjligheter till utlottning av de färdiga lägenheterna sköts av medlemmarna själva.
Tommy Ohlström besöker regelbundet de platser där We Effect finns, och resan till Guatemala
är bara en av många runt om i världen. Varje gång
vänder han hem till Sverige med samma känsla:
KF ÅRSREDOVISNING 2017

Yony Espinal och Amada
Iveth Martinez, Honduras

Hälsan
skulle
bli bättre,
barnen
få bättre
skolgång.

Klaus Mile, Albanien

Rachael Sitoe, Mocambique

Hur kan vi bidra till att skala upp detta?
– Tänk om dessa fyra hus kunde bli åtta, som
kunde bli sexton, trettiotvå … så många liv som
skulle förändras. Hälsan skulle bli bättre, barnen
få bättre skolgång. Hela den positiva spiralen
börjar snurra.
SMÅSKALIGHET OCH HJÄLP till självhjälp. Det

är nyckelorden för We Effect. Strategin är att ge
människor på plats redskap att förändra sin egen
verklighet. Förankringen är avgörande; man
arbetar alltid med en lokal partner.
Som i Moldavien, där man hjälpt bönder
att gå samman för att starta ett mejeri. Var
och en har inte många kor. Men genom
att samla upp mjölken gemensamt och
addera en liten förpackningsslinga, med ökad
hållbarhet som följd, har bönderna höjt förädlingsvärdet och förtjänsten.
Eller som i Malawi, där man stöttat spargrupper att starta en egen sparbank, som gett

Tommy Ohlström

Maritza Colindres
Montalvan, Nicaragua
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Fatma Ali, Mocambique

Kianjoo Lengutayi, Tanzania

Mercy Kasokoneza och Emanuel Kalolo, Malawi

Anne Ontic, Martina
Douluta och Fe Antala
i bakgrunden, Filippinerna

Emiliana Lorocachi, Bolivia

Agness Simon, Uganda

Maha, Palestina

Ganimete Hasani och
Samina Hasani, Kosovo

Alice Wanjiku, Kenya

WE EFFECT
»»
WE EFFECT ÄR en

svensk biståndsorganisation som hjälper
fattiga att själva bekämpa
fattigdomen. We Effect
samarbetar med organisationer i 25 länder i fyra
världsdelar. Fram till maj
2013 hette organisationen Kooperation utan
gränser. Organisationen
bedriver långsiktiga
biståndsprojekt baserade
på principen hjälp till
självhjälp. Arbetsmetoderna är till exempel studiecirklar, mikrofinansprojekt och kooperativ
samverkan.
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medlemmarna möjlighet att låna pengar för att
kunna höja levnadsstandarden på olika sätt.
– De har otroligt hög moral och är stränga mot
den som inte sköter sitt lån. Den sociala aspekten
är tydlig. Man kan jämföra med när de svenska
sjuk- och begravningskassorna byggdes upp på
1800-talet. Kraven på att man ska sköta sig är ett
viktigt inslag om man ska bygga upp ett samhälle.
FRÅN VARJE PLATS finns minnen av människo-

öden. Många är ljusa och roliga. Tommy Ohlström
berättar om den malawiska kvinnan som genom
att spara i kooperativ hade fått låna pengar till ett
nytt tak och stolt berättade hur hon bytt ut vassen
mot korrugerad plåt.
– Hon hade dessutom kunnat köpa en säng,
vilket de övriga närvarande kvinnorna tyckte var
väldigt underhållande. Alla fnittrade. Hon var
jättestolt. En fantastisk scen.
Andra minnesbilder är tyngre. I samband med
besöket på en nystartad förskola i Albanien fick

Tommy Ohlström möjlighet att följa med några
av barnen hem för att se hur de bodde. Miljön var
svår att ta in. En handfull hus, som knappast kan
kallas hus utan mest bestod av nödvändigt skydd
mot väder och vind. Förskolan var på så sätt inte
bara en pedagogisk miljö. Den var också en chans
för barnen att se möjligheter och hitta drivkraft.
Som alla hjälporganisationer kämpar We Effect
mot orättvisor med komplexa orsakssamband.
Hoppet ligger i alla de exempel som visar att även
djupgående mönster kan brytas.
Många talar om kvinnornas nyckelroll när det gäller fattigdomsbekämpning. Delar du den bilden?
– Verkligen. Kvinnorna är motorn. Överallt har
jag mötts av kvinnor i drivande positioner.
Människorna du möter på dina resor tillhör ur ett
globalt perspektiv de vi brukar kalla svaga…
– De är inte svaga! De är strukturellt utsatta för
fattigdom. De visar hur snett samhället fördelar
lönsamhet, rikedomar och välfärd. De jag träffat i
Guatemala, som startat ett helt bostadskooperaKF ÅRSREDOVISNING 2017
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Collins Sictimbale, Zambia

Salome Kilonzo, Kenya

Iman Jamel Turkman, Palestina

Waleska Leiva Espinoza
med sina två döttrar Yara och
Hanna Isabela, Nicaragua

Theresa Marwei, Zimbabwe

Mina Anusa, Malawi

Habibe Seïti, Albanien

tiv själva, de är inte svaga. Inte heller gänget som
driver mejeri i Moldavien. Tvärtom har de mod,
intelligens och motivation.
BESÖKEN HAR I förlängningen påverkat synen

på hur KF ska arbeta för att vara en god kraft.
Tommy Ohlström tar fram en penna och tecknar
KF-loggan, den klassiska liggande åttan. Evighetssymbolen som illustrerar grundidén att pengarna inte ska gå till aktieägare utan finnas kvar i
verksamheten.
För en organisation som vill stå för hållbarhet
och långsiktighet måste också de fattiga ingå i den
där evighetssymbolen, säger han. Det är både socialt angeläget och ekonomiskt rationellt.
– Svenskarna har i allmänhet sunda värderingar. Om vi kan berätta att dina returglas eller dina
inskickade pengar betyder fler bostadsrättsföreningar i Guatemala och mejerier i Moldavien, då
bygger vi också människors lojalitet till Coop.
Den stora utmaningen är att hitta sätt för kooKF ÅRSREDOVISNING 2017

Amira Fockah och
Maizoun Foukah, Palestina

Överallt
har jag
mötts av
kvinnor
i drivande
positioner.

Sin Nhung, Kambodja

perativa företag i Sverige att få loss resurser som
gör att insatserna bland världens fattiga kan fortsätta och utökas. Hur blir KF:s hjälparbete ännu
starkare, tillsammans med Sida, EU och andra?
Och hur klarar man av att välja var projekten ska
startas och pågå?
– Som hjälporganisation är det avgörande att
man orkar hålla i utan att bli krass eller cynisk.
Det är också viktigt att hitta samarbetspartners
som delar värderingar om jämställdhet och annat. ■

Fotnot: Det fullständiga namnet på bostadskooperativet i Guatemala City är Cooperativa Integral de
Vivienda El Esfuerzo Solidario.

KRISTINA LINDH är kulturjournalist. Hon bor granne
med en Coop-butik som förvandlats till en ICA Nära och
undrar om det verkligen får gå till på det sättet.
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Återbäring på varje
köp är en av fördelarna med Coop
Mer-kortet.

Att snabbt läsa av
kroppsspråk har
Jan Olsson blivit
expert på.

På fältet för att
bygga

förtroende

Jan Olsson arbetar med en av MedMera Banks viktigaste säljkanaler
– fältförsäljning – och ser sig som en ambassadör för hela KF-koncernen.
TEXT PIERRE EKLUND FOTO JOACHIM GRUSELL
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ad trevligt, välkomna, säger Jan
Olsson och gör en inbjudande gest
mot Ann-Mari och Moritz Fingerhut som har stannat några meter
bort och betraktar hans pulpet och skyltar.
Jan Olsson besöker i vanliga fall mest
butiker i Västsverige, men har gjort ett
undantag den här dagen. Han är i Kalmar
för att informera KF:s medlemmar om
fördelarna med att uppgradera sitt medlemskort. Nästan 30 år som egenföretagare och säljare har resulterat i en förmåga

att snabbt läsa av kroppsspråk och tolka
de signaler som människor sänder ut.
HANS INTUITION ÄR rätt även denna

gång. Paret Fingerhut, som besöker sin
stambutik Stora Coop ett par gånger
i veckan, är intresserade av att upp
gradera sitt kort och lyssnar noga till
de alternativ som Jan informerar om.
– Utifrån era behov rekommenderar
jag Coop Mer. Förutom återbäring på allt
ni handlar över hela världen är det ingen

uttagsavgift eller påslag vid valutaväxling
utomlands, förklarar han.
– Då tar vi det kortet. Några bekanta
till oss berättade även att man får en
kasse, säger Ann-Mari och pekar på en
goodiebag på golvet.
– Det stämmer. Butiken vill tacka för
er lojalitet och har satt ihop en kasse med
godsaker. Sedan får ni ytterligare 10 000
poäng bara för att ni har gjort den här
ansökan, upplyser Jan Olsson.
Förutom att resa runt bland Coops
KF ÅRSREDOVISNING 2017

Jan Olsson försöker aldrig kränga
något snabbt utan
jobbar med informativ försäljning.

butiker driver han eget företag inom
grafisk industri.
– En stor del av arbetet handlar om
tålamod och att skapa förtroende för
produkterna och KF:s varumärken.
Därför tror jag att det är bra med erfarna
säljare. MedMera Bank är ett varumärke
som förpliktigar och vi är ambassadörer
för hela koncernen, säger han.
TILL SKILLNAD FRÅN påträngande

telefonförsäljare har Jan Olsson en mer
avvaktande hållning. Får han ögonkontakt hälsar han kunden välkommen till
butiken och följer upp med en fråga.
– Vi haffar eller ropar aldrig efter
någon. Jag försöker aldrig kränga något
snabbt utan jobbar med informativ
försäljning. Bygger jag upp ett förtroende
kan jag locka dem som inte har tid att
prata nu, oftast småbarnsföräldrar på
språng, att gå in på hemsidan och uppgradera sitt kort när de har möjlighet.
– Det händer att jag får svara på frågor
som inte har med MedMera Bank att göra
eller hjälpa kunder att använda sina poäng vid Medlemspunkten, fortsätter han.
Jan Olsson utgår ifrån hemmet i Åsa
utanför Kungsbacka. De senaste åren har
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varit extra roliga då Coop vinner mark på
flera orter och det råder en positiv stämning bland personal och kunder.
– Det är flera butiker som går framåt
och det märks. När det går bra finns
oftast en blandning av seriositet och bus
och lek i butiken, vilket smittar av sig på
kunderna, säger han.
Största utmaningen som fältsäljare
är att få människor som är stressade att
stanna upp.

SÅ JOBBAR FÄLTSÄLJARNA
»»
35 FÄLTSÄLJARE JOBBAR med MedMera Bank och träffas ett par gånger om
året för att dela erfarenheter. Fältsäljarna
har ett varsitt distrikt där de besöker butiker. I butiken ställer de upp roll ups, skyltar
och en pulpet där de erbjuder finansiella
tjänster och produkter, och pratar med
kunder om medlems- och lojalitetsprogram samt ägarombudsfrågor.
Vilka tider som är bäst att besöka en
butik varierar efter målgruppen. Många
pensionärer är på plats under vardagarna,
när det exempelvis är pensionärsrabatt,
medan andra målgrupper är lättast att nå
på helger när de har mer tid.

Jan Olsson ser sig
som en ambassadör för hela
koncernen.

– Det är väldigt roligt när man lyckas.
Det bästa med jobbet är att produkterna
har en så positiv inverkan på människors
liv, säger han och berättar om ett möte
som ligger honom varmt om hjärtat.
NÄR JAN OLSSON för några år sedan

besökte en butik i Halmstad såg han på
avstånd en person som verkade må dåligt.
Stegen var tunga.
– Jag började berätta om våra kort, men
han sa bara att det var lönlöst. Han hade
flera betalningsanmärkningar. Banken
och olika myndigheter var inkopplade.
Först trodde han inte att han fick skaffa
ett kort, men så berättade jag om Coop
Konto där insatta pengar inte kan användas till annat än att handla på Coop.
När Jan Olsson två veckor senare
besökte samma butik träffade han åter
mannen som hade tecknat Coop Konto.
Den här gången strålade han av lycka och
kramade om Jan Olsson.
– Han hade fått mycket beröm av Socialtjänsten för sitt kort och kände att han
var på rätt väg igen efter en längre tid av
bedrövelser. Trots att det har gått ett par
år sedan det hände får jag gåshud när jag
pratar om det. ■
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Ägarombudet
MED FANNY PERSSON, KF:S MEDLEMSCHEF

Fanny Persson vid
Medlemspunkten på
Stora Coop Sundby
park i Sundbyberg.

”Folk lägger ner själ och hjärta”
Ägarombuden är länken mellan den enskilda butiken och
medlemmarna. Årets val av ägarombud har slagit alla rekord.

K

F:s medlemschef Fanny Persson
har under sju år i organisationen
aldrig slutat att fascineras över
medlemmarnas stora engagemang i mat, hälsa och hållbarhet.
En del av engagemanget tar sig också uttryck i valet av ägarombud. Ägarombuden
är en viktig del av den kooperativa filosofin bakom KF och Coop, men det finns
fortfarande viss okunskap om upplägget.
Vilka är det som kan bli ägarombud?
− Den medlem som är över 18 år och
regelbunden kund kan kandidera till valet
av ägarombud i sin lokala butik och förening. Vissa större butiker har många ägarombud, andra bara ett. I regel handlar det
om en eller två personer per butik. Totalt i
Sverige finns drygt 500 ägarombud.
Hur går valet till rent praktiskt?
− Valberedningen intervjuar alla kandidater och lägger sitt förslag. På coop.
se/val eller i butikernas Medlemspunkter kan alla sedan rösta under två veckor.
Att rösta i butik är
nytt och det gör
MEDLEMS
processen tillgänglig
NYTTAN driver
för många fler. Vi har
Fanny Persson i
aldrig tidigare lyckjobbet som KF:s
medlemschef.
ats synkronisera så
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många samtidigt – 2,5 miljoner medlemmar gick till val på samma gång.
Hur får ni folk att engagera sig och rösta?
− Den 27 januari hade vi medlemsdag
i butikerna, då medlemmarna fick hjälp
att rösta. Dessutom får alla som röstar
2 000 poäng på sina Coop-konton,
vilket såklart också lockade en del. I det
här valet har över 60 000 medlemmar
röstat. Vi har slagit alla rekord. Ju mer
vi berättar om ägarombuden och att
medlemmarna kan påverka, desto mer
bryr de sig om vem som representerar
dem.
Om jag vill kandidera till ägarombud,
vilka skyldigheter har jag? Får jag betalt?
− Ja, det är ett arvoderat förtroendeuppdrag som du förväntas lägga 30–50
timmar på under ett år. Arvodet kan
variera mellan föreningarna. Du ska
kunna representera medlemmarna och
föra deras talan på föreningens stämma.
Du träffar medlemmarna i butiken och
du framför deras tankar när du har möte
med butikschefen. Sedan kan det vara
utbildningstillfällen, samverkansträffar
med andra ägarombud, Facebook-uppdateringar eller aktiviteter i butiken för
att träffa medlemmar.

Vilka brukar vilja bli ägarombud?
− Många som engagerar sig är mycket
intresserade av hållbarhet och miljö,
andra av vår kooperativa ägarform och
delningsekonomi. Framför allt på mindre orter är det butikens överlevnad som
driver ägarombuden. Vi ser att många
yngre väljer att engagera sig. Du kanske
vill påverka konsumenterna till bättre
val, och då kan du stå i butik och berätta
om Coops fina ekologiska produkter.
Är det här unikt för Coop?
− Ja, ingen annan stor matkedja har
något liknande, det är bara vi som är ett
kooperativ. Bara tanken på att man är så
djupt engagerad i sin matbutik, det hade
jag inte fattat när jag började 2011. Folk
lägger ner själ och hjärta. Änglamark
lanserades 1991, men började som en
motion från våra medlemmar. De ville
att vi skulle gå i bräschen med egna ekologiska produkter. Coop har slutat sälja
burhönsägg, och även det initiativet kom
från medlemsmotioner. Vi skulle kunna
göra ännu mer nu när alla pratar om
delningsekonomi, kooperation, hälsa,
mat och hållbarhet. ■
CHRISTIAN VON ESSEN
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Den här typen
av samarbete
har aldrig
funnits tidigare.”
EN TANKE
SMEDJA för
kooperativ
utveckling kallar
Jan Edén – verk
samhetschef på
Svensk Koopera
tion – den nya
intresseorganisa
tionen för.

KOOPERATIV SAMLING
För första gången har nu Sveriges kooperativa företag samlats i en
gemensam intresseorganisation. Målet är att påverka politiska beslut
och att lära av varandra.

S

vensk Kooperation initierades som
ett projekt av Arbetsgivarföreningen KFO (Kooperationens Förhandlingsorganisation) tillsammans
med några av landets största kooperativa
företag. Syftet var att driva opinion för
den kooperativa företagsformen, att
sprida kunskap och bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande.
Det kooperativa näringslivet och de
100 största ekonomiska föreningarna
omsätter tillsammans 400 miljarder
kronor. Trots detta utgör den kooperativa modellen bara 2–3 procent av det
svenska näringslivet.
Vid projektets avslut hösten 2016 ville
företagen utveckla verksamheten och
sedan i maj 2017 är Svensk Kooperation
en egen ekonomisk förening som ägs och
finansieras av KF, LRF, HSB och KFO.
Svensk Kooperation är en tankesmedja
för kooperativ utveckling, öppen för alla
kooperativa företag i Sverige. Syftet är att
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lyfta den kooperativa affärsmodellen, öka
kunskapen hos politiker och beslutsfattare och internt vara en plattform för kunskapsutbyte mellan medlemsföretagen.
Jan Edén är verksamhetschef på
Svensk Kooperation tillsammans med
Petra Pilawa, samt chef för externa relationer på KFO.
Varför behövs Svensk Kooperation?
− Den här typen av samarbete mellan kooperationerna har aldrig funnits
tidigare. En av våra viktigaste frågor är
att påverka politiken så att det råder lika
konkurrensvillkor oavsett associationsform. Ekonomiska föreningar måste
kunna verka under samma förutsättningar som aktiebolag. Vi har bland annat en
juristgrupp som fungerar som remissinstans till justitiedepartementet och
som har deltagit i arbetet med att ta fram
en ny lag om ekonomiska föreningar som
presenterades i mars. Vi har lanserat en
avancerad styrelseutbildning och arbetar

nu med att ta fram en gemensam kod för
kooperativ styrning. Det är också viktigt
att föra in kooperationen i en modern
kontext när man pratar om exempelvis
kollaborativ ekonomi och crowdfunding.
Tidsandan är rätt nu. Jag tror att vi kan
bidra till att skapa en tydligare identitet
för kooperationen, säger Jan Edén.
Vad är det som gör att kooperation är
ett bra sätt att jobba på?
− Att fokusera på långsiktig lönsamhet,
hög kvalitet och socialt ansvar är mer aktuellt än någonsin. Medlems- och kundägda
företag med den värdegrunden är därför
ett attraktivt och rentav nödvändigt inslag
i näringslivet. Kooperativa företag vill
skapa ekonomisk och social nytta både för
sina medlemmar och för samhället. Krångligare än så är det inte. Den kooperativa
affärsmodellen fungerar lika bra för små
partnerägda konstellationer och konsulteller advokatbyråer, som för stora koncerner som KF och Lantmännen. Det som gör
kooperationen till ett attraktivt alternativ
är de viktiga värden du får på köpet. Alla
medlemmar är lika mycket värda. Du kan
inte köpa dig makt. En medlem – en röst.
Hur ska konkurrenter kunna samarbeta
på ett bra sätt?
− Konkurrens är stimulerande, men
vi tittar i stället på vad som förenar våra
medlemmar − erfarenhetsutbyte och nätverk är oerhört viktigt. Tillsammans kan
vi påverka politiker och agera samtalspart
i olika frågor. Kooperationen är i sig en positiv och progressiv kraft. De kooperativa
företagen i Sverige har varit samhällsbärare i mer än ett sekel, och det är en gedigen
grund att bygga vidare på. Kooperationen
står för en livskraftig idé och en hållbar
affärsmodell som fungerar utmärkt i den
moderna marknadsekonomin. ■
CHRISTIAN VON ESSEN

65

ATT FÖREBYGGA
RISKERNA
I bolag av Coops storlek finns ständigt risker som kan påverka verksamhet och lönsamhet negativt. Christer Jönsson är Chief Risk Officer
(CRO) på Coop och säkerställer att organisationen är medveten om
riskerna och kan förebygga dessa genom att arbeta på rätt sätt.
TEXT CHRISTIAN VON ESSEN ILLUSTRATION PIA KOSKELA

M

ed riskhantering och internkontroll går tankarna lätt
till katastrofscenarier som
terrorattacker, bränder och
korruptionsbrott. I Coops värld kan en
risk lika gärna vara att en lagerterminal
får problem med kylaggregatet eller att

julskinkan blir försenad till butikerna.
Christer Jönsson ansvarar sedan 2016
för Coop Sverige-koncernens arbete med
riskhantering och internkontroll i rollen
som Chief Risk Officer, CRO.
− Inom KF fanns tidigare en internrevisionsavdelning, men ingen riskfunktion. Min huvuduppgift är att säkerställa
att Coop Sverige AB:s koncernledning

och styrelse ständigt känner till vilka
risker som finns, säger Christer Jönsson.
Skiftet innebär också att avdelningstänket har slopats. I likhet med
hållbarhet är riskhantering inte en
funktion som går att isolera från resten
av verksamheten. Christer Jönsson är
därför ensam i sin roll och har hela organisationen som sitt arbetsfält.
− Jag sätter en styrningsstruktur, med
ramverk och riktlinjer som vi jobbar
efter. Därefter finns åtgärdsprogram för
de risker vi har identifierat, och jag följer
upp med varje affärsområdesansvarig
och deras ledningsgrupper. Uppföljning
är nyckeln till framgång inom det här
området. I grunden handlar det om att
skapa ordning och reda.
I DET KOMPLEXA nätverk av butiker och

leverantörskedjor som Coop utgör, kan
ett litet fel hos en part ute i landet snabbt
ge ringar på vattnet och slå mot Coops
varumärke på ett påtagligt sätt.
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”I grunden handlar det om
att skapa ordning och reda.”
Sammantaget kan analysen påvisa
om det finns riskmönster som måste
adresseras. Men kontrollerna av de
ekonomiska posterna har ytterligare en
funktion. De externa revisorerna kan
nämligen i fortsättningen ”kontrollera
kontrollerna” i stället för att granska allt
underliggande material, något som kommer att spara mycket tid och pengar.
− Generellt kan man säga att internkontrollrapporten från revisorerna
är betydligt bättre för 2017 än 2016,
säger Christer Jönsson. Vi har täppt till
tänkbara luckor, och har fått en bättre
kontroll med högre kvalitet. Bland annat
har vi implementerat ett nytt system för
hanteringen av leverantörsfakturor som
gör attesteringen betydligt säkrare.
FÖR ATT FÅ en överblick över vilka

externa hot och risker som omgärdar
verksamheten använder Christer Jönsson även en riskkarta där riskerna skiftar

i grönt, gult eller rött beroende på hur
allvarlig risken är.
Exempel på risker på riskkartan kan
vara förekomsten av kvalitetsrisker som
kan påverka råvarornas hållbarhet
eller leveranssäkerhet, framtida
brist på kompetens eller avbrott
baserat på it-relaterade problem. Men även parametrar med
makropåverkan, som den nya
dataskyddslagstiftningen, en ökad
konkurrenssituation eller konjunktursvängningar kan vara relevanta.
− Det handlar främst om att skapa
överblick och medvetandegöra riskerna
på ett visuellt greppbart sätt. Det är
viktigt att också få verksamheten och
butikerna att förstå vad som är risker.
Tanken är att man på föreningsnivå ska
kunna skapa sin egen lokala riskkarta.
För att få med alla i det arbetet behöver
vi ständigt förmedla ny information och
kunskap, säger Christer Jönsson. ■

Christer Jönsson

Christer Jönsson har därför implementerat en metodik och ett nytt verktyg
för att visuellt stärka och konkretisera
arbetet med riskhantering och internkontroll. Under 2017 har Coop genomfört en riskanalys av balansräkning och
resultaträkning för 237 av Coops butiker,
alltså i Coop Butiker & Stormarknader.
Det finns nu en möjlighet att använda
samma metodik och verktyg för resterande 420 butiker i landet som drivs av
de regionala konsumentföreningarna.
− Vi har granskat varje enskild post i
resultat- och balansräkning och bedömer dem enligt fyra olika kriterier:
storlek på posten (miljoner kronor),
historik av problem, komplexitet samt
risk för bedrägeri. Därigenom flaggas
posten som röd, gul eller grön beroende
på risknivå. I nästa steg bedöms vilken
åtgärd samt kontroll som krävs för att
minimera risken. I stället för att komma
med luddiga direktiv är tanken att skapa
en enhetlig struktur och använda en
mall för alla våra bolag och butiker. Det
ska vara enkelt, så att verksamheten kan
fokusera på att driva butik i stället för att
fastna i pappersarbete.
Nedslagen kan handla om allt ifrån att
vissa leverantörer har upplevt svårigheter med leveranser till att det saknas
rutiner för att attestera inköpsordrar.

FYRA RISKKATEGORIER
Brister i affärs1 modellen,
leverantörer som bryter mot
uppförandekod.
Kvalitetsrisker, till
2 exempel
avsaknad av rutiner vid inköp
eller leverans.
Valutarisk,
3 påverkan
på resultat och kassaflöde
baserat på förändringar i växelkurser.
Bristande
4 hygienrutiner
som gör att exempelvis
stora mängder kyckling får återkallas.
	
STRATEGISKA RISKER:

	OPERATIVA RISKER:

	FINANSIELLA RISKER:

	EFTERLEVNADSRISKER:
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Vi frågar

ILLUSTRATION SUSANNE ENGMAN

fem coop-chefer om fr amtiden

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

1. Var har du för förväntningar på Coop Sveriges nya affärsmodell?
2. Vad kan din förening bidra med för att ökad
lönsamhet ska bli verklighet för Coop Sverige?
3. Magnus Johansson är relativt ny som vd för Coop
Sverige. Vilket är ditt viktigaste råd till honom?
»»
TOMAS SJÖLANDER, 

vd Coop Värmland

När varje
del bidrar
blir det
en bra
helhet.”

»»
GÖRAN BORG, v
 d Coop Varberg
1 ”Att vi nu agerar efter de beslut
som vi har tagit gemensamt. Det
innebär att alla är med. Det ger i sin
tur kraft och bäring i vårt
agerande.”
2 ”Vi ska stå bakom
gemensamt tagna beslut och
agera därefter.”
3 ”Att vi inom kooperationen måste våga vara uthålliga
i de beslut vi fattar och i de
strategier vi väljer.”
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1 ”Jag förväntar mig att den ska
bidra till ökade gemensamma
affärer och ökad enkelhet i vårt
samarbete så att vi optimerar vår
gemensamma affär.”
2 ”Vi ska säkerställa att vi
efterlever den nya affärsmodellen
och har hög lojalitet. Det är när
varje del bidrar med vad den kan
som det blir en bra helhet.”
3 ”Det finns väldigt mycket som
behöver göras, men mitt råd är att
fokusera på ett antal saker och
driva dem i hamn. Jag tycker att han
ska fokusera på att leverera på nya
affärsmodellen och fortsätta arbetet
som han har påbörjat med att skapa
bra samarbete inom helheten.”

»»
MAJ-BRITT JOHANSSON-

LINDFORS, styrelseordförande

i Coop Nord
1 ”Den nya affärsmodellen lägger
grunden för det samarbete och den
samhandel som ska ge oss den
miljard som svenska kooperationen
har möjlighet att tjäna inom en snar
framtid.”
2 ”Coop Nord ska bidra genom att
vara ett föredöme när det gäller
lönsamhet, marknadsandelar och
lojalitet i inköp och samarbete. Vi bör
alla vara goda förebilder för att skapa
den interna kultur och den prisvärda
matglädje som behövs för att Coop
ska uppfattas som det självklara
alternativet på marknaden.”
3 ”Sätt fokus på eventuella lågt
hängande frukter, exempelvis i form
av effektivitet, sortiment och egna
varumärken samtidigt som du slåss
för förbättrade inköpsbetingelser.
Men glöm aldrig bort vikten av ett
starkt varumärke.”

»»
DORIS FORSELL GUSTAFSSON, 

styrelseordförande för
Coop Kristianstad Blekinge
1 ”Jag tror att den kommer att ge
lönsamhet i alla delar inom Coop
Sverige. Faktum är att jag aldrig har trott
så mycket på kooperationen i Sverige
som just nu, och jag har varit med länge.
Tidigare har vi haft två olika affärsmodeller och det har inte varit framgångsrikt för
någon. Vi har bara blivit små öar i havet
som samarbetat så gott vi har kunnat.”
2 ”Om ökad lönsamhet ska bli
verklighet måste vi samarbeta. Vi måste
prata med varandra, lyssna på varandra,
vara ärliga och tala om när vi tycker att
något är fel. Men vi måste också kunna
förklara varför vi tycker som vi gör, och
jag hoppas att vår förening ska kunna
bidra med alla de här egenskaperna.”
3 ”Bilden jag har av honom efter den
här korta tiden är att han lyssnar. Mitt
viktigaste råd till honom är att fortsätta att
göra just det. Självklart måste han tänka
på lönsamhet hela vägen, men det är inte
alltid de egna idéerna är bäst. Om han
lyssnar på oss och vi lyssnar på honom
kan det här bli hur bra som helst.”

Vi måste
prata med
varandra,
lyssna på
varandra.”

»»
CHRISTIAN WIJKSTRÖM, v
d

Coop Butiker och Stormarknader
”Min förväntning är att den ska
skapa en intern affärs- och
marknadsförståelse i vardagen som
gynnar våra medlemmar och
kunder så att vi kan vara starka på
våra micromarknader. Vi ska
genom modellen kunna bli lokala
världsmästare.”
2 ”Vi har redan starkt bidragit till
det genom att under tre år ha gjort
en fantastisk ekonomisk vändning.
Nu gäller det att vi blir starkare och
lönsammare genom att arbeta
tillsammans med ett starkt medlems- och kundfokus.”
3 ”Fokus på medlemsnytta och
kundnytta genom att ladda vårt
kundlöfte – hållbar, prisvärd
matglädje – med ett tydligt skäl att
välja oss så att våra medlemmar och
kunder upplever att vi har en själ.”
1

Vi ska
kunna bli
lokala
världsmästare.”
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KF:s styrelse

Jag ser ljust på framtiden
och hoppas på ett gott
samarbete inom kooperationen.”

KF har stabila, lönsamma och hållbara affärer
som skapar ekonomisk
nytta för medlemmarna,
vilka därmed kan fortsätta att bidra till hållbar
utveckling i samhället.”

Vi har tagit stora steg
i arbetet att stärka
kooperationen. Nu gäller
det bara att knyta ihop
säcken.”

Tobias Täpp

Britt Hansson

Kenneth Östberg

Jag tycker att framtiden
ser ljusare ut än på
mycket länge. 2017 har
inneburit hårt arbete för
många inom KF och föreningarna för att skapa
tillit och en stabil grund
att bygga vidare på. Det
är viktigt att vi framåt
får bättre marginaler i
vår affär så att vi inom
olika områden kan skapa
medlemsnytta, ge tillbaka värden till våra ägare
och att vi orkar med
viktiga investeringar.”

Med en stark struktur
för lönsam och effektiv
samhandel och hållbar,
prisvärd matglädje i
fokus är framtiden vår.”

Maria Rudolphi

Anette Nilsson

Maj-Britt Johansson-Lindfors

Ljust, förutsatt att vi
kan förflytta oss in i en
modern organisation.”
Anders Sundström

Ljust! Antalet ägarombud växer, valet
växer och därmed det
demokratiska ägandet.
Jag känner den positiva
energin i att hela Coop
jobbar tillsammans och
ser med tillförsikt fram
emot nya utmaningar.”
Annette Andersson

FOTO MAGNUS FOND

Jag tror att KF står
inför en intressant och
spännande resa. Det ska
bli roligt att vara en del
av den.”
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HUR
PÅ
HUR SER DU
PÅSER
KF:SDU
FRAMTID?
KF:S FRAMTID?
Mot bakgrund av de
gemensamma mål vi har
formulerat så tror jag
på en framtida god utveckling av Kooperativa
Förbundet.”

Den är väl som den klassiska symbolen – evig.”

Förbundsrollen blir
påtaglig avseende ägarstyrningsprocessen, att
sätta förutsättningar,
opinionsbildning och
stärkande av svensk
kooperation.”

Stig Nilsson

Kristina Kamp

Håkan Smith

KF:s framtid är ljus om
vi ser till att föra fram
vad vi står för och vår
ägandeform. Många,
inte minst unga, tycker
om de kooperativa idéerna och därför ska vi se
till att få fram att vi har
en modern kooperativ
ägandeform. Vi ska vara
stolta över vad vi är!”
Ann-Kristine Johansson
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KF har nu en unik möjlighet att bygga en stark
grund för en lönsam och
framgångsrik dagligvaruhandel. Den satsning och samordning av
hela butiksrörelsen och
grossistverksamheten
som har beslutats skapar
förutsättningar för både
ökad lönsamhet och
tillväxt.”

Tillsammans skapar vi
en nytänkande, grönare
kedja med medlemskapet i fokus.”
Anneli Eklöf

Tillsammans har vi
krattat för morgondagens konsument.”
Johan Wiberg (som inte kunde
närvara när bilden togs)

Sune Dahlqvist
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Till sist
med anders sundström

Ny affärsmodell avgörande

J

ag var 18 år när jag flyttade hemifrån och sedan dess har jag varit
medlem i kooperationen, i Konsum
och Coop.
Kooperationen var extremt stark
i en tid med många lokala monopol och
dåligt fungerande marknader. Då monopolen försvann och världen öppnades
upp för utrikeshandel satt kooperationen som så många andra stora företag
fast i sina strukturer, som egen produktion av varor. Mer snabbfotade aktörer
tog marknadsandelar.
Och var står vi i dag?
Idén om att göra saker tillsammans,
för att spara resurser och för att fler är
starkare, är inte förlegad, utan snarare
högsta mode. Vi delar bil med andra
eftersom vi inte behöver äga vår egen, vi
återanvänder och återvinner tjänster och
produkter; delningsekonomin är nära
besläktad med kooperationstanken.
Men det finns ett bekymmer med styrningen. Kooperation bygger på att du som
medlem är aktiv, går på möten och driver
frågor i en styrelse. Där har den moderna
delningsekonomin mindre gemensamt
med den gamla föreningsidén. I delningsekonomin uppträder du som kund, inte
som medlem. Vi har ännu inte hittat ett
bra sätt att involvera våra medlemmar.
Det är en av framtidens utmaningar.
JAG GILLAR EGENTLIGEN inte att titta

bakåt. Framtiden intresserar mig mer.
Men när jag nu lämnar rollen som styrelseordförande i KF och Coop efter fyra år
är det svårt att inte snegla i backspegeln.
Jag är glad över vad vi har uppnått.
»»
Vi har fått KF att fokusera på Coop. All
stödjande verksamhet i KF är numera
helt koncentrerad på att förbättra Coops
situation.
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»»
Vi har byggt en bättre fungerande or-

ganisation och ett bättre administrativt
stöd. Det är något som kunderna kanske
inte har märkt så mycket av, men att höja
nivån på hur vi sköter bolaget har varit
viktigt och tagit mycket kraft.
»»
Vi har flyttat våra medlemmars sparande in i en bank och med det följer den
trygghet som insättningsgarantin innebär.
»»
Vi har jobbat hårt med formatfrågan.
Butikerna spretade, men nu har vi renoverat många av dem och kommunicerar
tre tydliga format – Lilla Coop, Stora
Coop och Coop. Dessutom skulle jag vilja
lyfta fram att vi har utvecklat onlineverksamheten.
»»
Vi har skaffat oss en starkare balansräkning och gått från minus till plus.
INNEBÄR DETTA ATT vi är framme, att jag

lämnar efter mig ett dukat bord? Sannerligen inte.
Vi har tagit oss ur krisen, men mycket
är ogjort.
Det skulle vara farligt om vi slog oss till
ro nu bara för att vi har skaffat oss en lite
starkare balansräkning. Det är en falsk
trygghet. När banken för fyra år sedan
knackade på dörren kände vi pressen på
oss och det var lätt att få igenom åtgärder. Vi får inte glömma att vi nu lever
i den bästa av världar, med den längst
ihållande högkonjunktur som jag har
upplevt under mitt vuxna liv.
I en tid som denna ska man vara
mycket lönsam och det är vi inte.
I dag är Coops marknadsandel knappt
20 procent. Vi är nummer tre på den
svenska marknaden för dagligvaror.
Ibland används storleken som ett
argument för vår svaga lönsamhet. Men
Axfood, som är av ungefär samma storlek
som oss, är ekonomiskt framgångsrika.

Det är med
andra ord
inget självändamål att
sikta mot en
marknadsandel på 30 eller
40 procent.
Viktigast är
att kunden
känner att den får mer hos oss än hos
någon annan.
Vad krävs för att komma dit?
Under 2018 implementeras en ny
affärsmodell och jag vill påstå att det är
helt avgörande för KF och för Coop att
den blir framgångsrik.
Det övergripande målet med den nya
affärsmodellen är att butikerna ska
kunna bli mer fokuserade på kundmötet
och allt det andra som bygger ett framgångsrikt företag.
Det vi nu gör borde ha
gjorts för länge sedan.
Jag tror att vi går mot
en ljus framtid, om vi
lyckas med den nya
affärsmodellen
och hela organisationen
präglas av vår
idé, att alltid
stå på kundens sida. ■

Vi har tagit
oss ur krisen,
men mycket
är ogjort.

ANDERS SUNDSTRÖM
STINA JOFS

är avgående
är redaktionschef
styrelseordpå Vi.
stina.jofs@vi-tidningen.se
förande i Coop och KF.
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Härnäst

SVERIGE,
VI HAR ETT
RESULTAT
65 SIDOR OM ÅRET SOM GICK
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Förvaltningsberättelse
KF:s
vice vd och chefsjurist
a n d e r s da h lq u i st - s j ö b e rg o m …

VERKSAMHETEN

K

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

Folksam Sak och Folksam Liv. KF är
Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Bara
genom de 31 konsumentföreningarna
och de direktanslutna medlemmarna i
KF samlas över 3,5 miljoner konsumenter.
I KF har under 2017 följande funktioner ingått: vd, förbunds-, ekonomi- och
juridikstab samt stab för kooperativ
styrning. Staben för kooperativ styrning
etablerades under 2017 och ansvarar
för utveckling av koncernens styr- och
kontrollsystem. KF:s verksamhet bedrivs
via dotterbolag, under 2017 sysselsatte
koncernen i medeltal 4 811 anställda

(4 940), varav 2 538 kvinnor (2 576) och
2 273 män (2 364).
KF:s roll som ägarbolag tydliggjordes
under 2017. KF sätter ramar och finansiella mål för respektive verksamhet
som beskrivs i form av ett ägardirektiv.
Ägardirektivet överlämnas till bolagets
styrelse som ansvarar för att direktivet
inarbetas i bolags strategiska och operativa planer. I de styrelser KF tillsatt, har
en ledamot ett särskilt ansvar för KF:s investering i bolaget och för uppföljning av
de mål och det ramverk som KF angivit.
Investeringsansvarig ledamot rapporterar löpande till KF:s vd. KF:s uppgift är
främst att utveckla den konsumentkoo-
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DETALJHANDEL

FASTIGHETER

BANK

INVEST

KONFERENS & MEDIA

Coop Sverige AB
Coop Logistik AB
Coop Butiker &
Stormarknader AB
KF Näthandel AB

KF Fastigheter AB

MedMera Bank AB

KF Invest AB

Vår Gård
Saltsjöbaden AB
Vi Media AB
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perativa dagligvaruhandeln och arbeta
för att verksamhetsidén förverkligas.
Instrumentet för detta är ägardirektiven.
Verksamheten bedrivs inom följande
områden:
DETALJHANDEL

Coop Sverige har ett övergripande
ansvar för varuinköp, kategoristyrning
och varuförsörjning gentemot såväl egna
butiker som mot de 420 butiker konsumentföreningarna driver. Därutöver
ansvarar Coop Sverige för medlemsprogram, formatstyrning och marknadsföring för samtliga Coopbutiker. Coop Sverige tillhandahåller även tjänster inom
ekonomi, kommunikation, HR, hållbarhet, säkerhet samt it till andra KF-bolag
såväl som till konsumentföreningar.
Dagligvarubaserad detaljhandel drivs i
237 egna butiker. Utöver fysiska butiker
erbjuder Coop Sverige även online-handel på ett antal orter, i samarbete med
konsumentföreningarna.

hålla effektiva lösningar inom området
finansiella tjänster. Bland produktutbudet finns kontokorts- och låneprodukter
för privatpersoner samt ett inköpskort
för juridiska personer. Banken har även
som uppdrag att hantera och administrera kortinlösenaffären för hela konsumentkooperationen.
INVEST

KF Invest förvaltar delar av KF:s finansiella innehav såsom fondandelar, aktier,
extern utlåning m m. Under 2017 har
KF Invest avyttrat de innehav där man
tidigare haft ett direkt operativt ansvar.
De bolag som avyttrats under 2017 är:
»»
PAN VISION AB som är Skandinaviens
största oberoende distributör av fysiska
dataspel med tillbehör.
»»
PUREGAS SOLUTIONS AB som levererar anläggningar för biogasuppgradering.
KONFERENS & MEDIA
»»
VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och
avyttrar fastigheter. Fastighetsportföljen
består av förvaltningsfastigheter, större
utvecklingsfastigheter och markinnehav. Den egna fastighetsportföljens
marknadsvärde beräknas uppgå till ca 1,2
miljarder kronor.

Vår Gård är en högprofilerad konferensanläggning belägen i Saltsjöbaden nära
Stockholms city. Vår Gård har under
ett flertal år erhållit utmärkelser för sin
service, kundnöjdhet och sitt erbjudande.
2017 erhölls utmärkelsen Årets mötesplats. De utmärkelser Vår Gård erhållit
visar tydligt på verksamhetens höga kvalitet och framgångsrika kunderbjudande.

BANK

»»
VI MEDIA

FASTIGHETER

MedMera Banks uppdrag är att leverera
medlemsnytta till kunderna och affärsnytta till butikerna genom att tillhandaKF ÅRSREDOVISNING 2017

KF:s syfte är
att skapa
ekonomisk
nytta till
medlemmar.”
böcker. Företaget driver även uppdragspubliceringsverksamhet samt rese- och
eventverksamhet. Ett av flera bevis på
verksamhetens höga kvalitet är att Vi
Media vunnit ett flertal priser bl a:
»»
ÅRETS OMSLAG och årets fotografi för
Vi Läser samt årets journalist för Tidningen Vi på tidskriftsgalan 2015
»»
ÅRETS AD på tidskriftsgalan 2016
»»
ÅRETS TIDSKRIFTSEVENT på tidskriftsgalan 2017, där bolagets vd även erhöll
Sveriges Tidskrifters Stora Pris.
»»
KF:S ÅRSREDOVISNING, som Vi Media
producerar, utnämndes till den bästa i
sin kategori på Publishing-galan 2017. ■

Vi Media producerar och ger ut Tid
ningen Vi, ett magasin om kultur och
samhälle och Vi Läser, ett magasin om
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

U

nder 2017 har KF:s roll som
ägarbolag tydliggjorts. Detta
har bl a inneburit att året
präglats av genomförande
av ett antal projekt i syfte att förbättra
styrning inom KF-koncernen och inom
Coop-systemet. Nedan specificeras de
mest väsentliga projekt som genomförts:
Projekt

Projektmål

Regler för
samhandel

Införande av styrande principer för
samhandel inom Coop systemet. I
syfte att effektivisera det gemensamma
arbetet i grossistledet samt att effektivisera implementering av gemensamma
beslut och initiativ.

Finansiell
stabilitet

Införande av ett system för monitorering av finansiell stabilitet för
KF-koncernen och för samtliga 31
konsumentföreningar.

Kod för
kooperativ
styrning

Införande av koden som antogs vid föreningsstämman i april 2017. Koden
har stora likheter med Svensk Kod för
bolagsstyrning och skall vara fullt ut
implementerad under 2018.

Varumärken

Översyn av, i varumärkesportföljen
ingående varumärken samt säkerställande av att samtliga medarbetare
har en enad bild av kundlöfte och
värdegrund.

Under året initierades även arbetet med
att utveckla affärsstrategin för detaljhandelsverksamheten i och med att
den treåriga strategiplanen ”Vår Plan”
avslutades . Coop Sverige AB ansvarar
för arbetet med framtagandet och implementering av ny strategiplan.
Inför 2017 erhöll KF i uppdrag att
verka för utveckling av kooperativ
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verksamhet i syfte att förbättra konsumenters situation. Detta resulterade i att
KF, tillsammans med bl a HSB, KFO och
LRF, startade den ekonomiska föreningen Svensk Kooperation, vars ändamål är;
»»
att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att öka kunskapen om
kooperation, sprida idéer och visioner
och driva opinionsbildning samt företräda medlemmarna i frågor som rör de
kooperativa företagens villkor.
Härigenom är grunden lagd för att
stödja och förbättra villkoren för bygget
av framtidens kooperativa verksamhet.
2017 har varit ett händelserikt år.
Tydliggörandet av KF:s uppdrag som
ägarbolag och etableringen av Svensk
Kooperation tillhör några av de aktiviteter som genomförts. Härutöver vill vi
nämna följande händelser under 2017
och inledningen av 2018:
»»
KF Invest avyttrar innehaven i Pan
Vision AB samt Puregas Solutions AB.
»»
Magnus Johansson tillträder som vd i
Coop Sverige AB.
»»
Coop Sverige löser ett konvertibelt
förlagslån om 600 mkr, borgenär Konsumentföreningen Stockholm. Coop
Sverige har då löst all extern långfristig
finansiering.
»»
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Bro Mälarstrand i december
2017.
»»
I januari 2018 förvärvar KF bolaget
KF Näthandel AB från Coop Butiker &
Stormarknader AB. Bolaget som driver
och utvecklar den digitala handeln blir
härefter helägt bolag direkt under KF.

Under 2017
har KF:s roll
som ägarbolag
tydliggjorts.”
»»
I februari 2018 löser KF ett förlagslån

om 100 mkr, borgenär Folksam. KF har
då löst samtlig långfristig extern finansiering.
»»
Omarbetad strategi för digital handel
presenteras för KF:s styrelse i februari
2018. ■
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RESULTATUTVECKLING
RESULTATUTVECKLING, KONCERNEN
»»
Koncernens nettoomsättning uppgick till

32 690 mkr (32 435 mkr). Omsättningsökningen om ca 255 mkr beror i huvudsak på
ökad omsättning i grossistverksamheten
med ca 900 mkr. Omsättningen har påverkats negativt genom försäljning av verksamheter inom KF Invest med en påverkan
om ca 400 mkr samt en nedgång i butiksverksamhetens omsättning om ca 300 mkr.
Nedgången i butiksverksamheten beror
främst på omsättningstapp i samband med
omställningsarbete till nya butiksformat.
Omsättningstappet mellan 2014 och
2015 beror främst på avyttringen av
Akademibokhandelns-gruppen och på avyttringen av 79 butiker från Coop Butiker
& Stormarknader till konsumentföreningarna Coop Mitt och Coop Väst.

»»
Rörelseresultatet för KF-koncernen

uppgick till 255 mkr (983) och resultat
efter finansiella poster uppgick till 326
mkr (1 022). Årets resultat uppgick till 330
mkr (1 036).
Koncernens rörelseresultat har främst
påverkats av en nedgång inom dagligvaruverksamheten där resultatet uppgick till 35
mkr (172). Nedgången beror främst på lägre
omsättning i butiksverksamheten.
Realisationsresultat uppgick till 311
mkr (1 060) och avser främst bolagsförsäljningar inom KF Invest om ca 200 mkr.
Reavinster från fastighetsförsäljningar,
inklusive försäljningar inom delägda bolag,
uppgick till ca 90 mkr att jämföra med ett
realisationsresultat om ca 1 mdr 2016. KF
bedömer att rörelseresultatet, exklusive realisationsresultat, skall bli positivt 2018. ■
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»»
Utveckling nettoomsättning
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RESULTATUTVECKLING I BOLAGEN
»»
KF EKONOMISK FÖRENING

»»
COOP SVERIGE

Nyckeltal
Mkr

2017

2016

Nyckeltal
Koncernen, Mkr

Nettoomsättning

121,5

116,2

Nettoomsättning

-33

-43,6

Rörelseresultat

21

430,3

Resultat efter finansnetto

Rörelseresultat
Resultat efter finansnetto
Eget Kapital

3 092

3 387

Medelantalet anställda

18

19

Styrelseordförande:

Anders Sundström

Verkställande direktör:

Tommy Ohlström

Viktiga händelser 2017:
»»
Ny version av regler för samhandel utvecklas och

förankras. Regelverket utgör ett ramverk för styrning av den kooperativa samhandeln.
»»
Enheten för Kooperativ styrning etableras under
året. Enheten ansvarar för utveckling och uppbyggnad av koncernens styr- och kontrollsystem.
»»
Införande av kod för kooperativ styrning, efter
beslut på stämma i april. Koden skall vara fullt ut
implementerad under 2018.
»»
Lösen av förlagsinsatser om 333 mkr har skett under året, vilket minskat moderbolagets eget kapital.
Samtliga förlagsinsatser är därigenom lösta.
»»
Rörelseresultatet uppgick till –33 mkr (–44) och
resultat efter finansnetto till 21 (430). I finansnettot
ingick en anteciperad utdelning om ca 450 mkr
2016.
»»
KF räknar med att rörelseresultatet för 2018 kommer att vara i nivå med årets resultat.

»»
KF FASTIGHETER

2016

32 188

31 553

35

172

13

341

Medelantalet anställda

4 644

4 696

Medelantalet anställda

KF:s investering

2017

2016

KF:s investering

67,2 %

67,2 %

Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

3 157 mkr

3 157 mkr

Tommy Ohlström
Magnus Johansson

2017

2016

Nettoomsättning

93,2

106,9

Rörelseresultat

82,6

974,3

Resultat efter finansnetto

75,2

970,8

6

9

2017

2016

100 %

100 %

1 112 mkr

1 112 mkr

Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:

Tommy Ohlström

Verkställande direktör:

Helena Liljedahl

Viktiga händelser 2017:

Viktiga händelser 2017:

»»
Magnus Johanson tillträdde som vd för Coop

»»
Nettoomsättningen sjönk med ca 14

Sverige i augusti 2017.
»»
Under hösten genomförs ett arbete med utveckling av ny strategiplan. Planen som börjar implementeras under 2018 innehåller bl a ett nytt styr- och
incitamentsystem med fokus på ökad kundnytta,
ökad lönsamhet och tillväxt.
»»
Omsättningen ökade med 635 mkr. Ökningen
är i sin helhet hänförlig till grossiströrelsen vars
omsättning ökade med 926 mkr och uppgick till
16 068 mkr (15 142). Butiksrörelsens försäljning
minskade med ca 300 mkr netto vilket främst beror
på omställningsarbete i butik. Omsättningstappet är
främst hänförligt till årets första två tertial.
»»
Rörelseresultatet minskade till 35 mkr (172). Nedgången är främst hänförlig till minskad butiksomsättning och ökade omstruktureringskostnader.
»»
Coop Sverige erhöll en ränta på förlagsinsatser
från KF om ca 17 mkr, 2016 var motsvarande
belopp ca 240 mkr.
»»
Coop Sverige löste ett konvertibelt lån om 600
mkr. Bolaget har därmed löst all långfristig extern
finansiering.
KF:s kommentar:

Strategiplanen ”Vår Plan”, som antogs 2014
och sträckte sig till 2017 avslutades under året.
Planens måltal har i flera stycken uppfyllts. Planens
mål gällande butiksförsäljning har inte infriats,
vilket påpekades som en risk i föregående års
kommentar. Coop Sverige kommer under 2018
att ha fortsatta utmaningar i att genomföra omställningen av butiker till nytt format och samtidigt
öka volymen. För 2018 räknar KF inte med någon
påtaglig förbättring av rörelseresultatet, främst till
följd av satsningar inom online-handeln.
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Nyckeltal
Koncernen, Mkr

2017

mkr, vilket
beror på försäljningar av förvaltningsfastigheter.
»»
Under 2017 har fastighetsbolaget genomfört ett
antal försäljningar av ”mindre” fastigheter i portföljen. Försäljningar har genomförts i enlighet med
bolagets fastighetsstrategi.
»»
För utvecklingsområdet Bro Mälarstrand antog
kommunfullmäktige detaljplanen i december 2017.
Försäljning av delområden beräknas påbörjas
under 2018 och vara avslutade om 3–4 år.
»»
Fastighetsutvecklingsprojektet i Kungens Kurva
löper enligt plan. Enligt nuvarande bedömning kan
försäljning av delområden påbörjas om 4 år.
»»
Fastighetsportföljens bokförda värde uppgick till
ca 0,5 mdr per årsskiftet, bedömt marknadsvärde
är ca 1,2 mdr.
KF:s kommentar:

KF Fastigheter arbetar utifrån den strategi som
beslutades under 2016. Under 2017 har bolaget
nått samtliga de mål som satts upp för året. De
närmaste åren är arbetet inom bolaget främst
koncentrerat på fastighetsutvecklingsprojekt i
tidiga skeden. Bolaget beräknas uppvisa positiva
resultat under denna period.
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»»
MEDMERA BANK AB

»»
KF INVEST

Nyckeltal
Mkr

2017

2016

Totala intäkter

2017

2016

Nyckeltal
Mkr

Totala intäkter

184,6

434,4

Nettoomsättning

3,8

27,5

Rörelseresultat

201,4

11,6

Resultat efter finansnetto

1,2

43

61

Medelantalet anställda

2017

2016

100 %

100 %

257,3

245,1

Finansnetto

96,2

54,4

Finansnetto

Resultat efter finansnetto

28,8

11,9

Resultat efter finansnetto

Medelantalet anställda

49

48

Medelantalet anställda

2017

2016

100 %

100 %

KF:s investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering

663 mkr

663 mkr

»»
VI MEDIA AB

Nyckeltal
Koncernen, Mkr

KF:s investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering

Styrelseordförande:

Mats Lagerqvist

Styrelseordförande:

Verkställande direktör:

Manfred Krieger

Verkställande direktör:

1 194 mkr

1 194 mkr

Tommy Ohlström
Manfred Krieger

KF:s investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

2017

2016

49,7

46,9

2,5

2,8
3,1

10

10

2017

2016

100 %

100 %

7 mkr

7 mkr

Maria Hamrefors
Sofia Wadensjö Karén

Viktiga händelser 2017:

Viktiga händelser 2017:

Viktiga händelser 2017:

»»
Under 2017 har banken trimmat in den organisa-

»»
KF Invest avyttrade Pan Vision AB i augusti 2017.

»»
Omsättningen ökade från 46,9 mkr till 49,7 mkr.

Bolaget förvärvades av Pan Visions ledning.

Ökningen är främst hänförlig till uppdragspubliceringsverksamheten.
»»
Tidningen Vi erhöll utmärkelsen Årets tidskriftsevent på Tidskriftsgalan.
»»
KF:s årsredovisning utnämndes till den bästa i sin
kategori på Publishing-galan.
»»
Vi Medias vd erhöll Sveriges Tidskrifters Stora Pris
på Tidskriftsgalan.
»»
Under året lanserades en podd i syfte att stärka
Vi:s varumärke. Podden utkommer en gång per
vecka och syftar till att öka kännedomen om Vi i nya
läsargrupper.
»»
Upplagan för Vi Läser ökade för fjärde året i rad.

tion som infördes under hösten 2016. Organisationen som infördes utgick från bankens delaffärer
(kort, spara, lån, inlösen, skötsel och Treasury).
»»
Under 2017 har banken initierat ett projekt som
kompletterar matrisorganisationen med en processorienterad styrmodell.
»»
Under 2017 har banken övergått till att kontinuerligt sälja inkassofordringar till extern part.
»»
Utveckling av nytt digitalt inköpskort initierades,
som enligt plan lanseras under 2018.
»»
Under 2017 utvecklades betaversionen av en
betalapp som lanseras till kund under 2018.
»»
Försäljningen av nya kreditkort har varit framgångsrik, vilket även gäller för bankens privatlåneprodukt. Den totala privatlånestocken ökade med
närmare 40 % under 2017.
KF:s kommentar:

Banken har under 2017 fortsatt förändringsarbetet. Organisationen har trimmats och
samtidigt infördes en processorienterad
styrmodell. Fortsatta investeringar har gjorts i digitala produkter och projekt har drivits gällande
införande av GDPR samt IFRS 9. Banken möter
en hårdnande konkurrens inom privatlånemarknaden, samtidigt som lönsamheten i kortaffären
påverkas av den under 2016 införda begränsningen avseende interchange-avgifterna. Detta
medför att banken fortsatt kommer att behöva
se över strategin under 2018. För 2018 räknar
banken med ett resultat i nivå med 2017.
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»»
KF Invest avyttrade Puregas Solutions AB i okto-

ber 2017. Bolaget förvärvades av Wärtisilä.
KF:s kommentar:

KF Invest innehar finansiella placeringar, som
tidigare förvärvats inom KF. Placeringar i fonder
och utlåning i samband med transaktioner skall
avvecklas på sikt. KF räknar med att KF Invest
kommer att avvecklas inom en period av 4–5 år.

KF:s kommentar:

Strukturomvandlingen inom mediabranschen
fortsätter med fallande upplagor och minskande
annonsmarknad vilket påverkar tidskriftsbranschen. Vi Media har fortsatt parerat för
utmaningen inom tidskriftsverksamheten och
samtidigt byggt upp framgångsrika produkter
inom både rese- och eventverksamheten samt
inom uppdragspublicerings-verksamheten.
Under 2018 räknar ledningen med ett resultat i
nivå med 2017.
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RESULTATUTVECKLING, BOLAGEN (FORTS.)
»»
VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN AB

Nyckeltal
Mkr
Nettoomsättning

2017

2016

61,4

58,4

Rörelseresultat

2,8

- 1,1

Resultat efter finansnetto

1,9

- 1,3

Medelantalet anställda

41

39

2017

2016

100 %

100 %

7 mkr

7 mkr

KF:s investering
Ägarandel
Bokfört värde
– investering
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

Leif Linde
Kadi Upmark

Viktiga händelser 2017:
»»
Efter ett turbulent 2016 där i stort sett hela

ledningen byttes ut samtidigt som bokningsläget
var ansträngt har bolagets resultat och omsättning
under 2017 vänts på ett mycket lyckosamt sätt.
»»
Ny profil har implementerats under året i syfte att
stärka verksamhet och kundupplevelse.
»»
Vår Gård vann priset Årets mötesplats, vilket är
ett tydligt bevis på kundnöjdhet och verksamhetens
höga kvalitet.
»»
Vår Gårds konditor vann priset Årets bagare
2017.
»»
Fortsatt investering i anläggningen har skett under
året.
KF:s kommentar:

Ledning och personal på Vår Gård har på ett
mycket framgångsrikt sätt vänt omsättning och
resultat på Vår Gård. Detta har skett utan att ge
avkall på kundfokus eller kvalitet, vilket utnämningen till Årets mötesplats är ett tydligt bevis på.
Bokningsläget ser bra ut för inledningen av 2018
och ledningen räknar med ett resultat i nivå med
2017 för kommande år.
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FINANSIELL STÄLLNING
Koncernen
Kassaflöde – löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital

2017

2016

2015

2014

2013

556

691

544

220

-127

Eget kapital (exkl. minoritetsintresse)

4 802

4 522

3 868

2 441

3 682

Avkastning på eget kapital

5,70%

18,80%

25,20%

1,70%

-1,60%

Avkastning på sysselsatt kapital
Soliditet
Nettofordran (+), Nettoskuld (-)
Balansomslutning
Likvida medel

5,10%

11,80%

14,90%

3,30%

5,20%

36,50%

34,60%

33,20%

23,90%

22,40%

3 801

3 513

3 632

986

1 405

16 505

16 483

16 695

15 587

16 464

763

676

1 997

1 347

4 046

*) Definition se not 35

»»
KASSAFLÖDET

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 679 mkr (650). Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till –235 mkr (–1 039). Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till –355 mkr (–936). Totalt
kassaflöde uppgick till 89 mkr (–1 325).
Likvida medel uppgick vid årets slut till
763 mkr (676).

»»
INVESTERINGAR OCH AVYTTRINGAR

Totala nettoinvesteringar i materiella
och immateriella anläggningstillgångar
uppgick för perioden till 636 mkr (502).
Av den totala investeringen avser 564
mkr (467) investeringar i butiksledet.
Resterande 72 mkr (35) avser främst
investeringar i koncernens it-system.
Under året har avyttringar främst skett
av rörelsedrivande verksamheter såsom
Pan Vision AB samt Puregas Solution AB.
Netto har avyttringar av verksamheter
påverkat kassaflödet positivt med 258
mkr (616).
KF ÅRSREDOVISNING 2017

Förändring av finansiella tillgångar
avser främst investeringar i värdepapper (obligationer och certifikat) vilket
har påverkat kassaflödet positivt med
ca 400 mkr. Under året har en utställd
säljarrevers om 190 mkr avseende
fastighetsförsäljningar 2013 lösts. 385
mkr har pantsatts som säkerhet till PRI
Pensionsgaranti. Säkerheten har klassificerats som finansiell tillgång och således
påverkat kassaflödet negativt.
Totalt har investeringsverksamheten
påverkat kassaflödet negativt med 235
mkr (1 039)
»»
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

De största enskilda händelserna inom
finansieringsverksamheten är återbetalning av ett konvertibelt lån i Coop
Sverige om 600 mkr.
Totalt har finansieringsverksamheten
påverkat kassaflödet negativt med 355
mkr (936).

»»
LIKVIDA MEDEL

Likvida medel uppgick till 763 mkr (676).
Anledningen till att likvida medel sjunkit
sedan 2015 är ökning av placering av
överskottslikvider i obligationer och
certifikat med en löptid längre än tre
månader. Vid årsskiftet uppgick totala
placeringar till ca 3,3 mdr (3,6 mdr) varav
3 mdr (3,1 mdr) utgjordes av placeringar i
bostadsobligationer.
Placeringar styrs av en finanspolicy
som årligen fastställs av KF:s styrelse.

»»
NETTOFORDRAN

Nettofordran ökade till 3 801 mkr (3 513).
Balansomslutningen uppgick till 16 505
mkr (16 483) och soliditeten uppgick till
36,5 procent (34,6 procent). Eget kapital
exklusive minoritetsintressen ökade till
4 802 mkr (4 522) och avkastningen på
eget kapital uppgick till 5,7 procent (18,8
procent). ■
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RISKER
»»
RISKHANTERING

Genom den affärsverksamhet som KFkoncernen bedriver följer naturligt en
exponering för risker. Risk definierar vi
som osäkerheten om framtida händelser och deras effekt på verksamhetens
möjlighet att nå sina mål. Detta innebär
att en risk är en osäkerhet som både kan
innebära hot och möjligheter.
Riskhanteringen inom KF-koncernen
omfattar identifiering, analys och utvärdering av risker.
Styrelsen ansvarar, via revisionsutskottet, för finansiella risker och för att
risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Revisionsutskottet rapporterar löpande till
styrelsen och styrelsen erhåller löpande
finansiell rapportering.
Vd ansvarar för koncernens operativa risker. För att i tid identifiera och
minimera effekter av risker genomförs
en årlig riskinventering. Inventeringen sker i samband med koncernens
affärsplaneprocess. Identifierade risker
bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens. Risker beskrivs i riskmatriser och
handlingsplaner upprättas som en del av
respektive bolags affärsplan. Utvärdering
och uppföljning av identifierade risker
samt handlingsplaner sker därefter
löpande i respektive bolags styrelse och i
koncernstyrelsen.
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»»
VÄSENTLIGA RISKER
OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Den verksamhet som KF-koncernen
bedriver medför finansiell exponering
avseende ränte-, valuta- och likviditetsrisker. Hanteringen av dessa risker är
centraliserade i koncernens finansfunktion och regleras av en finanspolicy som
årligen fastställs av KF:s styrelse.
KF är genom sin bankverksamhet
även utsatt för kreditrisker. I syfte att
begränsa och kontrollera risker i banken
har styrelsen fastställda policyer för kreditgivning och övriga risker, vilka följer
regelverk för banker och Finansinspektionens allmänna råd.
KF har genom sitt fastighetsbestånd
även en exponering mot den svenska
fastighetsmarknaden. I fastighetsbeståndet finns betydande övervärden.
KF:s affärsmässiga risker utgörs
främst av hög exponering mot detaljhandel. Risken består främst i ändrade
marknadsförutsättningar som påverkar
investeringens värde. Affärsrisker i
dotterbolag hanteras genom att utsedd
styrelse i respektive dotterbolag har
kontroll över affärsutveckling, omvärldsbevakning samt ansvar för att tillförlitliga system finns för intern kontroll och
finansiell rapportering.
Enligt vd:s och styrelsens bedömning
inträffade under året ingen händelse
inom eller utanför KF-koncernen som
föranleder en revidering av den tidigare
riskanalysen. Se vidare not 20 om finansiella instrument och riskhantering. ■

KF är genom sin
bankverksamhet
även utsatt för
kreditrisker.”

KF ÅRSREDOVISNING 2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VINSTDISPOSITION
»»
Till föreningsstämmans förfogande står enligt moderföreningens balansräkning:

Balanserade vinstmedel

1 312 299 821

Årets resultat
Totalt att disponera

22 829 948
1 335 129 769

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

Avsättning till reservfonden
Utdelning till innehavare av förlagsinsatser

3 424 492
8 660 000

Balanseras i ny räkning

1 323 045 277

Totalt disponerat

1 335 129 769

Styrelsen och verkställande direktören för Kooperativa Förbundet (KF),
ekonomisk förening, med säte i Solna, får
härmed avge följande årsredovisning och
koncernredovisning för verksamhetsåret
2017.

KF ÅRSREDOVISNING 2017

83

Finansiella rapporter och noter
innehåll

Finansiella rapporter
för koncernen

Finansiella rapporter
för moderföretaget

84 KONCERNENS RESULTATRÄKNING
86 KONCERNENS BALANSRÄKNING
88	KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR
AV EGET KAPITAL
89 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

120 MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING
121 MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
123	MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRINGAR
AV EGET KAPITAL
124	MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Noter för koncernen

Noter för moderföretaget

90
91
94
95
96
97

NOT 1 Väsentliga redovisningsprinciper
NOT 2 Segmentredovisning
NOT 3Uppskattningar och bedömningar
NOT 4Rörelseförvärv/-avyttringar
NOT 5Nettoomsättning
NOT 6Övriga rörelseintäkter
NOT 7Uppgifter om personal och ersättningar

till styrelse/ledande befattningshavare
99	
NOT 8Avskrivningar, nedskrivningar och återförda
nedskrivningar
NOT 9Arvode och kostnadsersättning till revisorer
NOT 10Operationell leasing
100 NOT 11Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
102 NOT 12Finansiella poster
NOT 13Inkomstskatter
104 NOT 14Immateriella anläggningstillgångar
106 NOT 15Materiella anläggningstillgångar
108 NOT 16Fordringar hos gemensamt styrda företag
NOT 17Fordringar hos intresseföretag
109 NOT 18MedMera Bank
NOT 19Andra långfristiga värdepappersinnehav
NOT 20Finansiella instrument och riskhantering
114 NOT 21Andra långfristiga fordringar
NOT 22Varulager m m
NOT 23Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
NOT 24Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
115 NOT 25Avsättningar för skatter
116 NOT 26 Övriga avsättningar
NOT 27 Långfristiga skulder
117 NOT 28 Övriga skulder
NOT 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
NOT 30 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
NOT 31 Transaktioner med närstående
118 NOT 32 Betalda räntor och erhållen utdelning
NOT 33 Likvida medel
NOT 34 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
119 NOT 35 Nyckeltalsdefinitioner

84

125 NOT M1 Redovisningsprinciper i moderföretaget
NOT M2 Nettoomsättning
	NOT M3 Övriga rörelseintäkter
	NOT M4 Uppgifter om personal och ersättningar

till styrelse/ledande befattningshavare
	NOT M5 Avskrivningar, nedskrivningar

och återförda nedskrivningar
126 NOT M6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
NOT M7 Operationell leasing
127 NOT M8 Andelar i koncernföretag
128 NOT M9 Övriga finansiella poster
NOT M10 Inkomstskatter
129 NOT M11 Immateriella anläggningstillgångar
NOT M12 Materiella anläggningstillgångar
NOT M13 Fordringar hos intresseföretag
130 NOT M14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
NOT M15 Finansiella instrument och riskhantering
NOT M16 Andra långfristiga fordringar
NOT M17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
NOT M18 Eget kapital
131 NOT M19 Garantikapital och förlagslån
NOT M20 Övriga avsättningar
NOT M21 Långfristiga skulder
NOT M22 Övriga skulder
NOT M23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
NOT M24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
132 NOT M25 Transaktioner med närstående
NOT M26 Betalda räntor och erhållen utdelning
NOT M27 Likvida medel
NOT M28 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
NOT M29 Fusioner

KF ÅRSREDOVISNING 2017

KONCERNEN | FINANSIELLA RAPPORTER

Koncernens resultaträkning
Belopp i mkr

Not

Nettoomsättning

5

2017

2016

32 690

32 435

-27 172

-26 798

 Bruttoresultat

5 518

5 637

Försäljningskostnader

-5 675

-5 609

-268

-275

Kostnad för sålda varor

Administrationskostnader
Andelar i intresseföretags resultat och
gemensamt styrda företags resultat

11

38

1

Övriga rörelseintäkter

6

687

1 302

-45

-73

255

983

19

33

Övriga rörelsekostnader
 Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

7, 8, 9, 10
12

Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
 Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

13

 Årets resultat

173

151

-121

-145

326

1 022

4

14

330

1 036

Hänförligt till
Moderföretagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande

283

916

47

120

Kommentarer till resultaträkningen
»»
NETTOOMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning uppgick till 32 690 mkr, vilket är
en ökning med 0,8 %, jämfört med föregående år. Förändringen
inkluderar effekten av, under året, genomförda avyttringar av
Pan Vision AB samt av Puregas Solutions AB.
Nettoomsättningen inom butiksverksamheten har påverkats
negativt då Coop Sverige har stängt och avyttrat butiker. Utöver
detta påverkas försäljningen av reducerat nonfoodsortiment
och lägre omsättning under omställningsperioderna till de nya
butiksformaten, i enlighet med strategin. Grossist- och övrig
försäljning inom Coop Sverige har utvecklats positivt, vilket
delvis förklaras av att Konsumentföreningen Coop Värmlands
inköpsvolymer numera hanteras via Coop Sverige. Under året
har totalt 74 butiker ställts om, varv fyra nyetableringar och sex
som ställts om inom konceptet Coop. Därmed har totalt 141 av
237 butiker det nya formatet inom Coop Sverige.
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»»
RÖRELSERESULTAT

I koncernens rörelseresultat ingår ett antal engångsposter,
varav de mest väsentliga är reavinster om 53 mkr relaterat till
avyttring av fastigheter, positiv effekt om 193 mkr från avyttringen av Puregas Solutions AB, avgångsvederlag om 19 mkr
(inkl sociala avgifter) och gratifikation om 22 mkr avseende
2016 och 2017 (inkl pension och sociala avgifter) hänförbart till
Coop Sveriges företagsledning, samt en erhållen tilläggsköpeskilling om 35 mkr hänförbart till tidigare avyttrat dotterbolag.
Rörelseresultatet inkluderar även en utbetalning om 95 mkr
avseende överskott i Folksam Liv, hänförbart till perioden 28
februari 2014–31 december 2016.
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Koncernens balansräkning
Belopp i mkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

14

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

122

142

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

4

5

Hyresrätter och liknande rättigheter

1

2

30

67

Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

75

37

232

253

464

491

15

Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

3

6

1 288

1 097

60

76

1 815

1 670
10

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i gemensamt styrda företag

11

47

Fordringar hos gemensamt styrda företag

16

29

34

Andelar i intresseföretag

11

119

117

Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

17
19, 20
13
18, 21

Summa anläggningstillgångar

–

1

181

192

474

469

2 219

2 293

3 069

3 116

5 116

5 039

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

22

Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

–

2

1 415

1 431

10

23

1 425

1 456

1 349

1 290

39

39

Fordringar hos intresseföretag

3

3

Aktuell skattefordran

1

2

1 843

1 365

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos gemensamt styrda företag

Övriga fordringar

18

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

672

716

3 907

3 415

4 933

5 953

1 124

620

Summa omsättningstillgångar

11 389

11 444

SUMMA TILLGÅNGAR

16 505

16 483

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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Belopp i mkr

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

Not

2017-12-31

2016-12-31

1 633

1 632

M18
876

875

2 293

2 015

4 802

4 522

Innehav utan bestämmande inflytande

1 118

1 080

Summa eget kapital

5 920

5 602

100

100

Garantikapital och förlagslån

M19

Avsättningar

24

Avsättningar för skatter

25

43

40

Övriga avsättningar

26

668

739

711

779

Långfristiga skulder

27

Övriga skulder

18

185

805

185

805

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

18, 28
29

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

31

3 115

3 037

–

3

5 243

4 968

1 216

1 158

9 589

9 197

9 774

10 002

16 505

16 483

Kommentarer till balansräkningen
»»
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Investeringar (netto) i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts om 635 mkr (502), varav 641 mkr
(467) avser investeringar inom Coop Sverige. Av årets investeringar inom Coop Sverige avsåg 564 mkr (408) investeringar i
butiksledet, där en uppgradering av butiksnätverket i kombination med ett formatomställningsprogram pågår och förväntas
fortsätta även kommande år.
Förändring av långfristiga fordringar inkluderar reglering om
190 mkr avseende tidigare lämnat lån i samband med fastighetstransaktion. Vidare har långfristiga privatlån i MedMera
Bank ökat med drygt 400 mkr.

Kortfristiga placeringar har avyttrats för att finansiera
återbetalning av konvertibellån om 600 mkr. Härtill har omallokeringar skett mellan kortfristiga placeringar och spärrade
likvida banktillgodohavande. Spärrade bankmedel har, jämfört
med 2016, ökat med 379 mkr.
Vidare har, i MedMera Bank, kortfristiga privatlån tillsammans med kortkrediter ökat med nästan 150 mkr.
Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, uppgår vid årets slut till 5 638 mkr (6 523).
Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv om 606 mkr
(602).
»»
EGET KAPITAL OCH SKULDER

»»
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tidigare långfristiga fordringar om 140 mkr har omklassificerats såsom kortfristiga. Beloppet är hänförbart till utgivna
säljarreverser i samband med, under 2015, avyttrade butiker till
konsumentföreningar.
KF ÅRSREDOVISNING 2017

Utdelning om 10 mkr har getts till ägare utav moderföretaget,
för innehav av förlagsinsatser.
Under året har återbetalning om 600 mkr gjorts avseende
konvertibellån.
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Koncernens förändringar av eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Förlags
insatser

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel
inkl årets
resultat

Summa

Innehav
utan bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

1 632

–

875

2 015

4 522

1 080

5 602

–

–

–

283

283

47

330

Valutakursdifferenser

–

–

–

5

5

–

5

Avyttring
Summa Förändringar i redovisade värden

–

–

–

–

–

-9

-9

–

–

–

5

5

-9

-4

Utdelning

–

–

–

-10

-10

–

-10

Ökning av medlemsinsatser

1

–

1

–

2

–

2

Summa Transaktioner med ägare

1

–

1

-10

-8

–

-8

Koncernen
 Ingående balans

2017-01-01

Årets resultat enligt
fastställd resultaträkning

Medlemsinsatser

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital

Transaktioner med koncernens ägare

 Utgående balans

2017-12-31

1 633

–

876

2 293

4 802

1 118

5 920

 Ingående balans

2016-01-01

1 645

186

873

1 164

3 868

1 562

5 430

–

–

–

916

916

120

1 036

Valutakursdifferenser

–

–

–

2

2

-1

1

Summa Förändringar i redovisade värden

–

–

–

2

2

-1

1

Utdelning

–

–

–

-43

-43

-580

-623

Resultat från transaktion med ägare till innehav
utan bestämmande inflytande

–

–

–

-24

-24

-21

-45

-13

–

2

–

-11

–

-11

–

-186

–

–

-186

–

-186

-13

-186

2

-67

-264

-601

-865

1 632

–

875

2 015

4 522

1 080

5 602

 Årets resultat enligt

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

Transaktioner med koncernens ägare

Minskning av medlemsinsatser
Minskning av förlagsinsatser
Summa Transaktioner med ägare
 Utgående balans
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Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i mkr

Not

2017

2016

Resultat efter finansiella poster

32

326

1 022

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

34

234

-329

560

693

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-4

-2

556

691

14

58

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

-120

56

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

229

-155

Kassaflöde från den löpande verksamheten

679

650

-596

-461

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

50

12

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-90

-53
-100

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

34

-1

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

34

259

716

143

-1 153

-235

-1 039

Minskning av förlagsinsatser

–

-186

Ökning av medlemsinsatser

2

–

-1

-11

-86

-14

-260

-57

Förändring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Minskning av medlemsinsatser
Förändring inlåning
Övrig förändring av lån
Förvärv av andelar utan bestämmande inflytande
Utbetald utdelning till moderföretagets ägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
 Likvida medel vid årets slut
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33

–

-45

-10

-623

-355

-936

89

-1 325

676

1 997

-2

4

763

676

89

Noter, koncernen
Belopp i mkr om inget annat anges

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

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

»»
KONCERNREDOVISNING

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

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

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

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar
består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom
tolv månader räknat från balansdagen.
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NOT 2 | Segmentredovisning
REDOVISNINGSPRINCIPER
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet i vilket det kan generera intäkter och ådra sig kostnader
och för vilket det finns fristående finansiell information. KFkoncernen indelas i rörelsesegment utifrån hur verksamheten
följs upp och utvärderas utav VD i moderföretaget. Denna
indelning motsvaras av intern struktur för rapportering och
styrning, i enlighet med fastställda ägardirektiv.
Fyra rörelsesegment har identifierats:

»»
COOP SVERIGE. Butiks- och grossistförsäljning av framförallt

dagligvaror, inkl sortimentsutveckling, inköp och logistik.
MedMera Bank. Tillhandahåller tjänster inom lån och sparande, bland annat Coop betal- och kreditkort, kontokrediter,
Coop sparkonto och Coop privatlån.
»»
KF FASTIGHETER. Utveckling, förädling och avyttring av främst
mark och projektfastigheter
»»
KF INVEST. Har, under del av året, inkluderat de avyttrade
innehaven Puregas Solutions AB med verksamhet inom
biogasproduktion samt Pan Vision med verksamhet inom
distribution av fysiska dataspel med tillbehör.
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I segmentens resultat, tillgångar och skulder har direkt hänförbara poster inkluderats. I tillgångar och skulder inkluderas
även finansiella poster.
Posten Övrigt innefattar delar av koncernen som ej ingår i
identifierade segment. Framförallt avses koncerngemensamma
funktioner samt dotterbolagen Vår Gård Saltsjöbaden AB och
Vi Media AB. Vidare ingår här andel av finansnetto, som ej
fördelats till MedMera Bank och KF Invest.
Vid förekommande transaktioner mellan segmenten tillämpas marknadsmässig prissättning.
Tillämpade redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer
med koncernens.
Den externa nettoomsättningen avser till nästan uteslutande
del varuförsäljning. Utav koncernens nettoomsättning om
32 690 mkr (32 435) är 84 mkr (372) härförbart till övriga
Europa. Det finns ingen enskild kund som står för mer än 10 %
av koncernens nettoomsättning. Därmed bedöms ingen större
kund finnas utifrån detta kriterium. Koncernens immateriella
och materiella anläggningstillgångar om 2 047 mkr (1 923) är,
efter genomförda avyttringar, hänförbara till Sverige.
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Coop Sverige

MedMera Bank

KF Fastigheter

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Extern nettoomsättning

32 141

31 492

160

137

55

69

Intern nettoomsättning

47

61

97

108

38

37

32 188

31 553

257

245

93

106

-462

-411

-30

-28

-26

-78

 Resultat

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

–

–

–

–

38

2

35

172

-67

-43

83

974

Ränteintäkter och liknande resultatposter

136

131

Räntekostnader och liknande resultatposter

-40

-77

–

–

29

11

-30

-8

31

-31

Rörelseresultat

Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
 Övriga upplysningar

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

-640

-467

–

–

–

–

-39

-5

Tillgångar

8 152

8 545

4 901

4 841

2 320

3 015

Skulder

4 879

5 287

4 237

4 178

256

430

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

Övrigt

Elimineringar

2017

2016

2017

2016

184

434

150

303

1

–

82

68

185

434

232

371

–

-14

-4

2017

Total
2016

2017

2016

–

–

32 690

32 435

-265

-274

–

–

-265

-274

32 690

32 435

-8

–

–

-522

-539

–

–

–

-1

–

–

38

1

198

-16

7

-104

–

–

256

983

2

20

86

33

-44

-4

180

180

-6

-2

-119

-70

44

4

-121

-145

7

10

4

-6

–

–

11

4

201

12

-22

-147

–

–

326

1 022

–

-1

4

5

–

–

-635

-502

–

–

–

2

–

–

-39

-3

3 183

2 603

3 261

3 525

-5 312

-6 046

16 505

16 483
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221

6 435

6 811

-5 312

-6 046

10 586

10 881
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NOT 3 | Uppskattningar och bedömningar
Följande uppskattningar och bedömningar är de som bedöms
vara de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna
med hänsyn till graden av betydande bedömningar.

av verkligt värde av intjänade poäng baseras på antaganden
om förväntad inlösengrad. Ny bedömning av inlösengrad och
kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle.

»»
NEDSKRIVNINGSPRÖVNINGAR

»»
VÄRDERING AV UNDERSKOTTSAVDRAG

Immateriella och materiella anläggningstillgångar upptas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Redovisat värde prövas närhelst
händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. Beräknat nyttjandevärde
utgörs av ett diskonterat kassaflöde. De viktigaste antagandena
i dessa beräkningar rör tillväxttakt, vinstmarginaler, investeringsbehov och diskonteringsränta.
För andelar i dotterföretag, innehavda av moderföretaget,
görs motsvarande bedömning om det finns indikation på att
värdet understiger redovisat värde.

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

»»
MEDLEMSPROGRAMMET

Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”,
ger kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp
hos Coop eller partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt
värde av ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter i försäljningen. Beräkning
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NOT 4 | Rörelseförvärv/-avyttringar
REDOVISNINGSPRINCIPER
»»
ALLMÄNT

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

»»
TILLÄGGSKÖPESKILLING

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

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

»»
FÖRÄNDRINGAR I ÄGARANDEL

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

FÖRVÄRV/-AVYTTRING AV KONCERNFÖRETAG
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
»»
I april fusionerades de tre vilande dotterbolagen Coop Projekt

& Drift AB, Coop Utvecklingsfastigheter AB och Coop Butiksutveckling AB, in i KF ek.
»»
I augusti avyttrade Pan Vision Intressenter AB sitt innehav
om 100 % i Pan Vision AB.
»»
I augusti fusionerades de två vilande dotterbolagen Stockholms Dykeriaktiebolag och Bopec Progress AB, in i Coop
Marknad AB
»»
I oktober avyttrade Torsåsgatan Intressenter AB sitt innehav
om 78,07 % i Puregas Solutions AB.
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»»
I oktober avyttrade Pan Vision Intressenter AB sitt innehav

NOT 5 | Nettoomsättning

om 100 % i Vision Park Games AB.

»»
I november fusionerades det vilande dotterbolaget KF Media

AB, in i KF ek.

Inom KF Fastigheter har följande förvärv och avyttringar skett:
»»
I mars avyttrade Vinne 6 AB sitt innehav om 100 % i Vinne 15
AB.
»»
I mars avyttrade KFF Exploatering Holding AB sitt innehav
om 100 % i Fastighets AB Partille Port 5.
»»
I juni förvärvade Sjötelegrafen AB resterande aktier i det tidigare, till 50 %, delägda bolaget Nynäs Development AB.
»»
I november avyttrade Sjötelegrafen AB sitt innehav om 100 %
i Nynäs Development AB.

FÖRVÄRV/-AVYTTRING AV INTRESSEFÖRETAG UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
»»
I juni avyttrade Coop Sverige AB sitt vilande innehav om 50 %
i Coop Norden Bygg Inköp AB.
»»
I september avyttrade KFF SverigeFastigheter AB sitt innehav om 25 % i Strykjärnet i Norrköping HB.

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

»»
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,

inklusive pensionskostnader
2017

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

Löner och
andra
ersättningar
Moderföretaget

22

(varav pensionskostnad) ¹) ³)

Dotterföretag
2017

2016

Koncernen totalt

22

21

17

(13)

2 109

(varav pensionskostnad)

Koncernen

2016

Löner och
Sociala
andra
Sociala
kostnader ersättningar kostnader

(6)

888

2 097

(189)

2 131

(varav pensionskostnad) ²) ³)

838
(161)

910

2 118

(202)

855
(167)

Realisationsvinst vid avyttring
av rörelse/koncernföretag

228

41

Realisationsvinst vid avyttring
av fastigheter

105

1 003

¹) Av moderföretagets pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 0,7 mkr
(0,6) gruppen styrelse, VD och vice VD.

Provisionsintäkter avseende
spel, biljetter m.m.

87

92

²) Av koncernens pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 13 mkr (10)
gruppen styrelse, VD och vice VD.

Tjänster, inkl vidarefakturerade kostnader

68

38

199

126

687

1 302

Hyresintäkter

³) Inkluderar ej förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via befintligt
överskott i stiftelsen.

2

Övrigt

NOT 7 | Uppgifter om personal och

e rsättningar till styrelse/ledande
befattningshavare

Till tidigare VD:ar i moderföretaget finns pensionsförpliktelser
som säkerställts med företagsägda kapitalförsäkringar. Dessa
innebär en utfästelse att utbetala pension, i överensstämmelse
med marknadsvärdet om 93 mkr (87) på berörda kapital
försäkringar.
»»
Löner och andra ersättningar fördelade mellan

styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda

»»
Medelantalet anställda

2017
2017

varav män

2016

varav män

Sverige

4 790

47%

4 908

48%

Europa

21

71%

32

69%

Asien

–

0%

–

0%

Dotterföretag

50

(varav tantiem o.d.)

(–)

Koncernen totalt

57

(varav tantiem o.d.)

(–)

2016

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

Moderföretaget

7

15

(varav tantiem o.d.)

(–)

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

7

14

Koncernen

Koncernen totalt

4 811

47%

4 940

45%

»»
Redovisning av könsfördelning i styrelse

(–)

2 059

35

2 062

(–)

2 074

42

2 076

(–)

och hos ledande befattningshavare
2017-12-31
Andel kvinnor

2017-12-31
Andel kvinnor

Styrelsen

35%

29%

Ledande befattningshavare

38%

33%

Koncernen
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»»
Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader till

VD och övriga ledande befattningshavare i moderföretaget

»»
Kostnadsförda ersättningar till styrelsen i moderföretaget

2017
Tkr
VD Tommy Ohlström

Lön¹)
2 489

Vice VD Anders
Dahlquist-Sjöberg

1 899

Koncernledning, övriga
(6 pers.)

7 092

Summa

11 481

Pensionskostnad²)

Tkr

Förmåner³)

2 456

83

1 275

81

3 947

216

7 678

380

Anders Sundström, ordförande

Summa

Lön¹)

Pensionskostnad²)

Förmåner³)

2016
Styrelsearvode
594 9)
147 10)

5 028

Ann-Kristine Johansson, vice ordförande

227

2)

3 255

Sune Dahlqvist, andre vice ordförande

285

3)

234 12)

Maj Britt Johansson-Lindfors, ledamot

153

4)

164 13)

11 255

Lena Nyberg, ledamot
Lennart Eriksson, ledamot

19 538

Summa

VD Tommy Ohlström

2 384

1 467

86

3 937

Vice VD Anders
Dahlquist-Sjöberg

1 850

695

66

2 611

Koncernledning, övriga
(6 pers.)

5 659

2 736

159

8 554

Summa

9 892

4 899

311

15 102

³ Förekommande förmåner består i huvudsak av bilförmåner.
)

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

232 5)
  40

Håkan Smith, ledamot

158 4)

Kenneth Österberg, ledamot

178 6)

153 14)

Anette Andersson, ledamot

177

7)

128 15)

Stig Nilsson, ledamot

256

8)

111 16)

Kristina Kamp, ledamot

263

8)

166 12)

Britt Hansson, ledamot

158

8)

Maria Rudolphi, ledamot

127 8)

Rose-Marie Borgström, arbetstagarrepresentant

²) Inkluderar förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via befintligt
överskott i stiftelsen. Pensionskostnad inkluderar särskild löneskatt.

189 11)

  40
  68 5)

Mattias Gerdås, ledamot

¹) Lön inklusive semesterersättning och förändring av semesterlöneskuld.

98

498 1)

Göran Lindblå, vice ordförande

2016
Tkr

2017
Styrelsearvode

  64 4)

  99

  97
124 16)

Tobias Täpp, arbetstagarrepresentant

115

Anneli Eklöf, arbetstagarrepresentant

  48

115

Johan Wiberg, arbetstagarrepresentant suppleant

  15

  15

Maria Söderbom, arbetstagar
representant suppleant

  12

  18

Anette Nilsson, arbetstagarrepresentant suppleant

   9

Summa

2 810

2 664

 rvodet för jan-½ april har fakturerats inklusive sociala avgifter. Arvodet inkluderar arvode
A
för ersättningsutskott samt sammanträdesersättning.
2)
Arvodet har faktureras exklusive sociala avgifter. Arvodet inkluderar sammanträdesersättning.
3)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott och sammanträdesersättning.
4)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, sammanträdesersättning.
5)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för revisionsutskott.
6)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode och sammanträdesersättning och arvode som
ordförande i styrgrupp för direktanslutna medlemmar.
7)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode och sammanträdesersättning, arvode som vice
ordförande i styrgrupp för direktanslutna medlemmar samt sammanträdesersättning.
8)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för revisionsutskott samt sammaträdesersättning.
9)
Arvodet har under sex månader fakturerats inklusive sociala avgifter.
10)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott samt arvode för
KF Avtalsnämnd
11)
Valdes till förste vice ordförande på föreningsstämman den 16 april. Arvodet faktureras
exklusive sociala avgifter.
12)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott och för
revisionsutskott.
13)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode för ersättningsutskott.
14)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som ordförande i styrgrupp för
direktanslutna medlemmar.
15) 
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode, arvode som vice ordförande i styrgrupp för
direktanslutna medlemmar samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
16)
Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode,ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
1)
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Principer för ersättning till ledande
befattningshavare i moderföretaget
Med ledande befattningshavare i moderföretaget, som redovisas i denna not, avses VD, vice VD samt övriga befattningshavare ingående i koncernledningen. Nuvarande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare antogs på föreningsstämman 2017. Lönesättningen ska vara konkurrenskraftig och
medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt,
men inte vara löneledande. Ersättningen ska återspegla befattning, ansvar, kompetens, prestation och erfarenhet. Huvudprincipen är fast ersättning.
»»
PENSION

För VD och vice VD gäller att tjänstepensionen som huvudregel
ska vara premiebaserad och endast grundas på den fasta lönen
exklusive förmåner, med en maximal avsättning på 35 procent av
avtalad lön. Hänsyn skall tas till ålder och beräknad intjänandetid samt i rimlig omfattning till vad som utgör marknadsmässig
premie. Som alternativ till huvudregeln kan KFs styrelse besluta
att rekryterad befattningshavare kan erhålla pensionsförmån i
enlighet med vad som gällde i dennes tidigare befattning.
Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida gäller
en uppsägningstid om högst sex månader. Anställningen kan
sägas upp av arbetsgivaren med sex månaders uppsägningstid.
Avgångsvederlag kan utgå med maximalt 12 månadslöner.
Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och ny lön från annan
anställning eller ersättning från eget företag avräknas.

NOT 8 | Avskrivningar, nedskrivningar

»»
Rader i resultaträkning som inkluderar avskrivningar,

nedskrivningar och återförda nedskrivningar
2016

Kostnad för sålda varor

-40

-93

Försäljningskostnader

-464

-417

Administrationskostnader

-14

-25

Övriga rörelsekostnader

-4

-4

-522

-539

KF ÅRSREDOVISNING 2017

Koncernen

2017

2016

Revisionsuppdrag

7

7

Andra uppdrag

1

3

PWC

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

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Inom ett år

1 067

1 009

Mellan ett och fem år

3 416

2 803

Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal

Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter

och återförda nedskrivningar

2017

till revisorer

»»
Leasingavtal där företaget är leasetagare

»»
UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Koncernen

NOT 9 | Arvode och kostnadsersättning

872

1 238

5 355

5 050

2017

2016

968

1 024

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

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

59

26

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

Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat

107

96

30

126

196

248

2017

2016

4

6

De operationella leasingeavtalen där företaget är leasegivare
hänför sig framförallt till uthyrning av butikslokaler. Hyreskontrakten skiljer sig åt vad t ex avser avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtal kan vid leasingperiodens slut förlängas.
I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en
omsättningsbaserad del .

100

NOT 11 | Andelar i intresseföretag

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

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början

117

15

Förvärv

–

116

Avyttring

-1

-14

Aktieägartillskott

3

1

Årets andel i intresseföretags resultat

–

-1

119

117

Redovisat värde vid årets slut

»»
Specifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag

org nr

2017-12-31

säte Andelar/antal i % ¹)

2016-12-31

Kapitalandelens
värde i koncernen Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens
värde i koncernen

Indirekt ägda
Norra Backaplan Bostads AB

556743-0276

Göteborg

33

119

33

117

119

117

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

10

6

Aktieägartillskott

–

3

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

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Årets andel i gemensamt styrda företags resultat

37

1

Redovisat värde vid årets slut

47

10

»»
Specifikation av koncernens innehav av andelar i gemensamt styrda företag

2017-12-31

Gemensamt styrda företag

org nr

säte Andelar/antal i % ¹)

2016-12-31

Kapitalandelens
värde i koncernen Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens
värde i koncernen

Indirekt ägda
Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB

556792-4146

Stockholm

50

8

50

4

Bro Markutveckling AB

556803-3079

Strängnäs

50

36

50

3

Ljusta Projektutveckling KB

969700-6188

Ljusta

50

2

50

3

Övriga, vilande eller av mindre betydelse

1

–

47

10

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

NOT 13 | Inkomstskatter

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

»»
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar
Koncernen

2017

2016

Ränteintäkter

8

29

Realisationsresultat vid
avyttring av andelar
Utdelningar
Nedskrivningar
Återföring nedskrivningar

1

2

24

24

-17

-27

3

5

19

33

»»
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

2017

2016

Ränteintäkter

164

132

1

14

Valutakursvinster
Realisationsresultat

8

5

173

151

»»
Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader, övriga

2017

2016

-38

-46

Nedskrivningar ¹)

-17

-54

Övriga finansiella
kostnadsposter

-66

-45

-121

-145

Koncernen

2017

Aktuell skatt

-3

-4

7

18

4

14

Uppskjuten skatt

2016

¹ F ör jämförelseåret 2016 har nedskrivningar om 54 mkr flyttats ut från raden Övriga
finansiella kostnadsposter.
)
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»»
Avstämning av effektiv skatt

Koncernen

2017
Belopp

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget

%

326
22,0

1 022

-72

22,0

–

Effekt av andra skattesatser
för utländska dotterföretag
Av-/nedskrivning av koncernmässig goodwill
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt försäljning av aktier,
fastighet och bostadsrätt

2016
Belopp

-225
1

-5

3

-155

-163

101

144

50

257

–

-2

77

–

8

–

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade
underskottsavdrag
Justering av skatt i intresseföretag
och gemensamt styrda företag
Övrigt

–

-1

Redovisad effektiv skatt

4

14

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i
tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga
värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt
underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder.
2017-12-31
Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Anläggningstillgångar, inkl ev obeskattade reserver

15

12

Avsättningar och långfristiga skulder

25

–

Skattemässigt underskottsavdrag

446

–

Koncernen

2016-12-31
Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

3

11

78

-67

25

24

–

24

446

512

–

512

474

547

78

469

-78

-78

469

–

Netto

Temporära skillnader

Uppskjuten skattefordran/skuld

486

12

Kvittning

-12

-12

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

474

–

474

469

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår totalt till 4 867 mkr
(5 325). Av detta belopp har 2 029 mkr (2 329) beaktats vid
beräkning av uppskjuten skattefordran.
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NOT 14 | Immateriella

anläggningstillgångar

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

REDOVISNINGSPRINCIPER

»»
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

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

och liknande arbeten
Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

378

354

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

20

33

-79

-68

12

59

331

378

-236

-240

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

75

60

-48

-55

–

-1

-209

-236

122

142

Nyttjandeperiod

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

3–5 år

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

3–10 år
5–7 år
5–10 år

»»
NEDSKRIVNING

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

»»
Goodwill

varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

19

66

Rörelseförvärv

1

2

-3

-19

–

-30

17

19

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

481

620

Avyttringar och nedläggning av verksamhet

-30

-70

Omklassificeringar

–

-71

Årets valutakursdifferenser

–

2

451

481

-304

-362

16

58

–

48

-38

-47

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början

Vid årets början

-14

-60

Avyttringar och utrangeringar

3

19

Omklassificeringar

Omklassificeringar

–

31

Årets avskrivning

-2

-4

Årets valutakursdifferenser

-13

-14

4

5

Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Vid årets slut

–

-1

-326

-304

-110

-121

Ackumulerade nedskrivningar

»»
Hyresrätter och liknande rättigheter

Koncernen

Avyttringar och nedläggning av verksamhet

Vid årets början

2017-12-31

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och nedläggning av verksamhet

15

1

Omklassificeringar

–

23
-12

Vid årets början

10

11

Årets nedskrivningar

–

Avyttringar och utrangeringar

-1

-1

Årets valutakursdifferenser

–

-1

9

10

Vid årets slut

-95

-110

30

67

Vid årets slut

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

-8

-8

1

1

Årets avskrivning

-1

-1

Vid årets slut

-8

-8

1

2

Redovisat värde vid årets slut

»»
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Förskott vid årets början

37

95

Förändring via förvärv/avyttring av dotterföretag

68

17

Omklassificeringar

-12

-60

Årets nedskrivningar

-18

-15

75

37

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

Nyttjandeperiod
10-100 år
20 år
max 20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10 år

Inventarier, verktyg och installationer

3-20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark.
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera
komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats
och ligger till grund för avskrivningen på:

»»
NEDSKRIVNING

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

»»
LEASING

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

Byggnader
Stomme, inkl grund
Stomkomplettering

100 år
25 år

Fasad

50-75 år

Tak

20-40 år

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

10 år
25 år
Kontraktstid

Byggnadsinventarier:
Installationer, specifika för verksamheten
Normal hyresgästanpassning, byggnadsinventarier
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25 år
Kontraktstid
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»»
Byggnader och mark

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

849

1 149

Nyanskaffningar

–

32

-8

-319

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

5

-13

846

849

efter avdrag för rivningskostnader och övriga kostnader. Till
detta läggs initialt återstående driftnetto av befintliga hyres
avtal under kalkylperioden. Projektfastigheter värderas utifrån
det uppskattade värdet av genomfört projekt med avdrag för
kvarstående investeringar och ett bedömt riskpåslag, inklusive
i vissa fall även en kompletterande sammanräkning av de upp
arbetade investeringarna i projektet.
»»
Nedlagda utgifter på annans fastighet

Koncernen
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

-193

-261

2017-12-31

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

–

5

Omklassificeringar

–

-5

–

–

Vid årets början

–

-1

Ackumulerade nedskrivningar

Omklassificeringar

–

4

Vid årets början

Årets avskrivning

–

-3

–

–

–

–

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

59

59

Nyanskaffningar

3

1

-1

-1

61

59

-53

-47

1

1

Återförda avskrivningar på avyttringar och
utrangeringar

–

87

Omklassificeringar

–

14

Årets avskrivning
Vid årets slut

Under året återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-31

-33

-224

-193

-165

-127

7

6

–

-44

-158

-165

464

491

Ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
»»
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen
»»
Varav mark och markanläggning

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
2017-12-31

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

215

222

Ackumulerade avskrivningar

-30

-27

Ackumulerade nedskrivningar

-7

-7

178

188

Redovisat värde vid årets slut

Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar
»»
Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och
utrangeringar
Årets avskrivning

Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början

831

959

Vid årets slut

851

831

Redovisat värde vid årets slut

-6

-7

-58

-53

3

6

Marknadsvärdet av helägda förvaltningsfastigheter per 31
december 2017 uppgick till 851 Mkr. Fastigheterna är till sin
karaktär främst mark och/eller projektfastigheter. Marknadsvärdet har fastställts genom interna och externa värderingar.
Byggrätter/mark har värderats utifrån bedömt marknadsvärde
per kvadratmeter byggrätt i de fall det finns fastställda byggrätter enligt detaljplan. Om detaljplan saknas för en fastighet
har ett riskavdrag gjorts utifrån bedömda förutsättningar för
att erhålla byggrätter enligt detaljplan. För bebyggda projektfastigheter används bedömt värde per kvadratmeter byggrätt
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»»
Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

3 329

3 287

Nyanskaffningar

565

411

-341

-388

-37

19

3 516

3 329

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och
utrangeringar

-2 045

-2 064

320

368

58

7

Omklassificeringar
Årets avskrivning

-363

-356

-2 030

-2 045

NOT 16 | Fordringar hos

gemensamt styrda företag
Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

34

25

1

9

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar

-6

–

Redovisat värde vid årets slut

29

34

NOT 17 | Fordringar hos intresseföretag
Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början

Vid årets början

Reglerade fordringar

-187

Återförda nedskrivningar på avyttringar och
utrangeringar

11

Under året återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

-233
14

3

47

-25

-15

-198

-187

1 288

1 097

»»
Pågående nyanläggningar och förskott

Koncernen
Vid årets början

2017-12-31

–

–

9

Vid årets början
Under året återförda nedskrivningar

8

–

Årets nedskrivningar

-8

–

–

-8

–

-8

–

1

2016-12-31

76

95

Avyttringar och utrangeringar

-19

-10

Omklassificeringar

-26

-27

Investeringar

29

18

Redovisat värde vid årets slut

60

76

108

9

Ackumulerade nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

avseende materiella anläggningstillgångar

9
-9
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NOT 18 | MedMera Bank

NOT 19 | Andra långfristiga

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

2017-12-31

värdepappersinnehav
Koncernen

Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Omklassificeringar

Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Omklassificeringar

Högst 1 år

Under året återförda nedskrivningar

Vid årets början
306

208

Årets nedskrivningar

Utlåning till allmänhet
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Längre än 5 år
Summa utlåning
Osäkra lånefordringar

Redovisat värde vid årets slut
656

542

1 564

1 237

961

783

3 181

2 561

3 487

2 769

2017-12-31

2016-12-31

15

53

Utlåning till allmänhet
Osäkra lånefordringar 1)
Reserverat

-36

-70

-21

-17

2017-12-31

2016-12-31

Förfallna 60 dagar eller mindre

34

27

Förfallna mellan 60 dagar och 90 dagar

12

2

Förfallna mellan 90 dagar och 180 dagar

–

5

Förfallna mellan 180 dagar och 360 dagar

–

8

46

42

2017-12-31

2016-12-31

3 428

3 508

Förfallna lånefordringar
Utlåning till allmänhet

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

295

300

17

46

-18

-32

-9

-19

285

295

-103

-113

15

19

1

4

2016-12-31
Ackumulerade nedskrivningar

Längre än 1 år men högst 5 år

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Utlåning till kreditinstitut
(kortclearingsfordran)

Högst 1 år

2017-12-31

37

56

3 465

3 564

-17

-13

-104

-103

181

192

NOT 20 | Finansiella instrument

och riskhantering

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

¹) För jämförelseåret 2016 har Osäkra lånefordringar reducerats med 38 mkr.
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»»
KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

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

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

»»
KORTFRISTIGA PLACERINGAR

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

»»
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

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

»»
DERIVATINSTRUMENT FÖR VILKA

SÄKRINGSREDOVISNING TILLÄMPAS

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

»»
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER

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

»»
DERIVATINSTRUMENT FÖR VILKA

SÄKRINGSREDOVISNING INTE TILLÄMPAS

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

Koncernen
Tillgångar

2017-12-31

2016-12-31

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

–

10

–

1

–

3

–

8

–

13

–

9

Derivat för vilka
säkringsredovisning
tillämpas
Elderivat
Derivat för vilka
säkringsredovisning
inte tillämpas
Valutaterminer

»»
PRINCIPER FÖR FINANSIERING

OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Hanteringen av finansiella risker och kassaflöden är centrali
serad för att uppnå ändamålsenlig kontroll, utnyttja stor
driftsfördelar och uppnå fördelaktiga villkor på de finansiella
marknaderna. Finansverksamheten i koncernen hanteras av
MedMera Bank AB på uppdrag av moderföretaget, och regleras
av koncernens finanspolicy. Finansverksamheten inom MedMera Bank AB regleras av separata policys och är tillsynspliktig
under Finansinspektionen.
Finansverksamheten bär det direkta ansvaret för alla räntebärande poster i balansräkningen, för koncernens aktiviteter
mot banker och på de finansiella marknaderna. Finansverksamheten ska understödja koncernens operativa verksamhet
genom att på ett proaktivt sätt delta och stödja i alla finansrelaterade frågeställningar inom koncernen, med en klar målsättning att:

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken för att kostnaderna blir
högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska
förlängas, samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till
följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. Refinansieringsrisken är nära knuten till likviditets
risken, vilken beskrivs i nästa avsnitt.
Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga
kapitalförsörjningen och därmed begränsa refinansierings
risken. Detta betyder att koncernen ska upprätthålla en
tillräckligt stor likviditetsreserv, ha en jämn förfallostruktur
på lån och faciliteter över tid, samt uppnå diversifiering mellan finansieringsformer och marknader. Refinansieringsrisk
är direkt kopplad till den finansiella risken. Då koncernens
finansiella ställning är god och nettoskuldsättningen är positiv
är betydelsen av jämn förfallostruktur och diversifiering enligt
ovan av marginell betydelse. Om situationen förändras och koncernen utvecklas till att bli nettolåntagare skall detta ses över.
Likviditetsrisk
Den kortsiktiga kapitalförsörjningen syftar till att vid var tid säkerställa koncernens betalningsförmåga genom att hålla en tillräcklig betalningsberedskap eller likviditetsreserv. Likviditets
reserven definieras som likvida medel, finansiella placeringar
som kan omvandlas till likvida medel inom 3 bankdagar, samt
garanterade ej utnyttjade kreditfaciliteter.
Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur MedMera Bank och koncernens cashpooler. Likviditets
utvecklingen följs upp dagligen.
Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven
vid var tid ska täcka:

»»
Tillföra ett bestående mervärde för hela koncernen

»»
Estimerade nettoinvesteringar kommande 6 månader

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

»»
En extra buffert för att täcka betalningsförmågan vid en stres-

»»
Identifiera, mäta och hantera de finansiella risker som upp-

»»
FINANSIERING

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

KF ÅRSREDOVISNING 2017

»»
Normala kassaflödesvariationer inom koncernen

sad likviditetssituation

Likviditetsreserven ska vid var tid uppgå till minimum 1 000
mkr utöver planerade nettoinvesteringar.
Per den 31 december 2017 uppgick koncernens likvida medel,
inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, till 5 638 mkr
(6 523). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv på
606 mkr, vilket inte är tillgänglig för koncernen på grund av banklagstiftning. Vid årsskiftet hade KF bankkrediter på 0 mkr (0).
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»»
RÄNTERISK

En förändring av marknadsräntor påverkar koncernens
resultaträkning. Både räntebärande skulder och tillgångar
är exponerade för ränterisk. Hur snabbt en varaktig ränte
förändring får genomslag i koncernens finansnetto beror på
räntebindningstiden, det vill säga när i tiden som räntevillkoren förlängs.
Koncernen är för närvarande nettoplacerare, det vill säga
finansiella tillgångar överstiger finansiella skulder. Ränterisken
är därför kopplad till de finansiella tillgångarna. Koncernen har
tre portföljer med placeringar som regleras i separata policys
för KF Ekonomisk Förening, MedMera Bank samt för Coop
Sverige.
Enligt koncernens finanspolicy skall alla placeringar vara
denominerade i svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen för de externa finansiella placeringarna i KF Ekonomisk Förening får maximalt uppgå till 6 månader (6 månader).
Vid årsskiftet var durationen 4,9 månader (4,4 månader), vilket
motsvarar en ränterisk på 11,5 mkr (8,1) beräknat utifrån ett 1 %
skift i avkastningskurvan. I MedMera Bank är innehaven uppdelade i en likviditetsportfölj och en likviditetsreserv. Likviditetsportföljen har en benchmarkduration på 1,0 år. Ränterisken
tillåts avvika från benchmarkrisken med 15 mkr beräknat som
ett 1 % skift i avkastningskurvan. Vid årsskiftet var durationen
för samtliga placeringar i MedMera Bank 1,08 år (1,0 år), vilket
motsvarar en ränterisk på 18,5 mkr (23,9) beräknat som ett 1 %
skift i avkastningskurvan. Den genomsnittliga durationen för
de externa finansiella placeringarna i Coop Sverige ska vara 2–4
år (2–4 år), med ett benchmark på 3 år (3 år). Vid årsskiftet var
durationen 3,1 år (2,9 år), vilket motsvarar en ränterisk på 74,1
mkr (56,7 mkr) beräknat som ett 1 % skift i avkastningskurvan.
Total duration för koncernens samlade externa finansiella
placeringar uppgick till 1,22 år (1,37).
31 dec 2017
Räntebindning,
Mkr
0–3 mån 3–6 mån 6–12 mån 1–5 år över 5 år
Räntebärande
tillgångar

5 008

463

Räntebärande
skulder

5 091

39

-84

424

Netto

1 320 2 050

Transaktionsexponering
Med transaktionsexponering för KF-koncernen avses kontrak
terade inköp, det vill säga order till leverantörer där pris, volym
och betalningstidpunkt är fastställd. Transaktionsexponering
ska valutasäkras för att säkerställa förväntade marginaler,
minska osäkerheten i resultaträkningen och därmed öka
prognossäkerheten. Dotterbolagens valutasäkringar görs via
MedMera Bank med hjälp av koncerninterna transaktioner
som sedan MedMera Bank i sin tur säkrar mot externa motparter. Det är koncernens policy att säkra 100 % av transaktions
exponeringen.
Valutakursexponeringar i balansräkningsposter säkras med
hjälp av utjämnande balansposter eller derivatinstrument.
Innehav av noterade aktier och aktiefonder samt onoterade
innehav i utländsk valuta valutasäkras inte. Balansräknings
poster i utländsk valuta finns i MedMera Bank förutom onoterade innehav i utländsk valuta som finns i KF Invest.
Nedan redovisas koncernens valutaexponering per den 31
december 2017 i lokal valuta, samt omräknade till SEK.
Omräkningsexponering
Koncernens omräkningsexponering är risken för att förändringar i valutakurser får en negativ effekt vid omräkning av de
utländska dotterföretagens balans- och resultaträkningar till
svenska kronor. Omräkningsexponering är en redovisnings
mässig risk som uppstår vid konsolideringen av koncernens

Totalt

164

9 004

36

–

5 203

1 283 2 013

164

3 801

37

exponering) och från nettotillgångar/skulder i andra valutor
än koncernens konsolideringsvaluta (omräkningsexponering).
Förändringar i valutakurser påverkar därmed både koncernens resultat- och balansräkning. Det är koncernens policy att
minska denna exponering.
Valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och
omräkningsexponering.

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

KF-koncernen är i sin verksamhet exponerad mot förändringar av växelkurser. Denna exponering uppkommer från inköp respektive försäljning i främmande valutor (transaktions
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Valuta

Transaktionsexponering
(mn lokal valuta)

Noterade aktier
och aktiefonder
samt onoterade
innehav

Räntebärande
tillgångar och
skulder

Derivat-kontrakt
mot extern
motpart (mn lokal
valuta)

Nettoexponering
(mn lokal valuta)

Nettoexponering i
SEK (mn SEK)

CAD

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CZK

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

DKK

-27,0

6,1

0,0

20,8

-0,2

-0,2

EUR

-29,7

5,0

0,6

29,4

5,2

51,6

GBP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

NOK

-12,2

3,9

0,0

8,6

0,3

0,3

USD

-1,0

7,0

4,4

-6,0

4,4

36,1

PLN

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total valutaexponering
(mkr)

balansräkning, men som därmed också påverkar finansiella
nyckeltal och financial covenants.
KF Koncernens omräkningsexponering är i dagsläget av
begränsad omfattning och därför är även påverkan på nyckeltal
liten. Det är koncernens policy att inte säkra omräkningsexponeringen.
»»
ELPRISRISK

Elprisrisk definieras som risken att KF-koncernens resultatoch balansräkning påverkas negativt vid förändrade marknadspriser på elkraft. KF-koncernen har en elprisrisk genom elförbrukning i Coop Butiker & Stormarknader och i Coop Logistik.
Det är koncernens policy att säkra elprisrisken för innevarande
år plus 3 år genom handel med elderivat.
2018

2019

2020

Prognosticerad årsförbrukning MWh:

179 467

174 450

169 790

El derivat MWh:

109 511

80 338

32 316

Säkringsgrad %:

61%

46%

19%

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

Övrig marknadsrisk definieras som risken för att värdet
på finansiella instrument varierar på grund av förändrade
marknadspriser orsakade av andra faktorer än de som redan är
beskrivna i denna not.
KFs Innehav i noterade aktier uppgick vid årsskiftet till 11
mkr (10), innehav i riskkapitalbolag, onoterade aktier och
övriga långfristiga finansiella placeringar uppgick till 247 mkr
(269).
KF och MedMera Bank begränsar övrig marknadsprisrisk
genom ett detaljerat regelverk avseende diversifiering, motKF ÅRSREDOVISNING 2017

0,0
87,8

parts- och kreditrisker i KFs finanspolicy respektive MedMera
Banks finanspolicy.
»»
KREDIT- OCH MOTPARTSRISK

KF är exponerad mot kreditrisk genom sina placeringar i
obligationer och andra räntebärande instrument och genom
inlåning/ deposits i banker. Kreditrisken ska begränsas genom
att placeringar och inlåning i bank endast får genomföras med
motparter som har hög kreditvärdighet (investment grade eller
motsvarande). Vidare har KF exponering mot konsument
föreningar till följd av utlåning. Sådan utlåning får därför
endast göras efter noggrann kreditbedömning. Dessutom har
KF endast en begränsad kreditrisk i kundfordringarna, vilket är
en naturlig följd av verksamhetens karaktär.
Kreditrisk finns också hos MedMera Bank genom utlåning
till allmänheten i form av utnyttjade kortkrediter och blancolån. För ytterligare information, se MedMera Banks årsredovisning.
Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 2017 var gentemot Handelsbanken. Marknadsvärdet var
totalt 1 537 mkr, i säkerställda obligationer.
Motpartsrisker är de kreditrisker som uppstår genom positiva marknadsvärden i finansiella kontrakt på valuta-, ränte-,
aktie- och elmarknaderna. Motpart i dessa transaktioner är
banker, fondkommissionärer och elhandelsbolag, såvida de
finansiella kontrakten inte är clearade på en börs (central counterparty clearing).
KFs motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktioner endast görs med godkända motparter och att transaktionerna så långt som det är möjligt clearas på en börs. KF
strävar efter att fördela finansiella transaktioner mellan flera
motparter. Den kreditrisk som uppstår genom finansiella
derivatkontrakt som ej clearas på en börs, ska reduceras genom
ISDA-avtal, för att därigenom möjliggöra kvittning av skulder
och fordringar vid motpartens obestånd.
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NOT 23 | Förutbetalda kostnader

NOT 21 | Andra långfristiga fordringar
Koncernen

2017-12-31

och upplupna intäkter

2016-12-31
Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

2 317

1 929

Förutbetalda hyror

259

312

Tillkommande fordringar

1 283

1 402

Bonus från leverantörer

185

177

-1 204

-969

-152

-48

Reglerade fordringar
Omklassificeringar
Årets valutakursdifferenser

–

3

2 244

2 317

Förutbetalda IT-kostnader

54

47

104

116

Övriga upplupna intäkter

23

12

Övriga poster

47

52

672

716

Upplupna ränteintäkter

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

-24

-20

-1

-4

-25

-24

2 219

2 293

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

NOT 24 | Avsättningar för pensioner

och liknande förpliktelser
REDOVISNINGSPRINCIPER
»»
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

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

»»
FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER

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

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

»»
PENSIONSFÖRMÅNER

KF har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Enligt avgiftsbestämda planer betalar företaget
fastställda avgifter till en extern part och har inte några förpliktelser att betala ytterligare avgifter. De förmånsbestämda
planerna innebär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss procentsats av slutlönen vid full tjänstetid.
Ersättningar efter avslutad anställning i Sverige är en
kombination av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda
planer. Alla planer för kollektivanställda är avgiftsbestämda.
Tjänstemän omfattas av den förmånsbestämda KTP-planen,
bestående av ålders-, sjuk- och familjepension samt av den
avgiftsbestämda ITPK-planen, vilket är en kompletterande
ålderspension. Åtagandet inom ramen för KTP-planen är till
största del fonderat via Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse, kompletterat med kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. Tillgångarna i stiftelsen är avskilda från KF. Åtagandet
för KTP-planens sjuk- och familjepension finansieras via
försäkringslösning.
Med verkan från 2009 ändrades KTP-planen. Den nya
planen, ITP1, är avgiftsbestämd och är öppen för nya deltagare
i KTP-planen, medan nuvarande deltagare fortsätter i den
gamla planen. KF betalar premier för anställd, som omfattas av
ITP1, och den anställde väljer förvaltare. Denna plan är öppen
för tjänstemän födda 1979 eller senare samt för så kallade tiotaggare (lön överstigande 10 ibb).
Folksam beräknar, enligt uppdrag, pensionsskulden för de
företag inom KF-koncernen som har tryggat förmånsbestämda
KF ÅRSREDOVISNING 2017

pensionsförpliktelser i stiftelsen. Utifrån denna beräkning
samt beräkning av förvaltningstillgångarnas värde fakturerar
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse arbetsgivaren
månadsvis så att avsättningarna motsvarar skulden vid varje
årsskifte. Pensionsskuldens storlek bestäms av faktorer som
ålder, lön, tjänstetid, pensionsålder, kön, förväntad återstående
livslängd och diskonteringsränta om 2,0 % (2,3 %).
Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas gemensamt i tre förvaltningsportföljer med olika sammansättning av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter, och därmed varierad
förväntad avkastning och risk. Alla tre förvaltningsportföljerna
innehåller samma tillgångsslag, men med olika fördelning. KF
har valt fördelning enligt mellanportföljen. Stiftelsens styrelse
ansvarar för förvaltningen av stiftelsens förvaltningstillgångar.
I tillägg förekommer, i begränsad omfattning, direktpensionslösningar som säkerställts med företagsägd kapitalför
säkring.
Kostnad för pensioner, tryggad via stiftelsen, delas upp i en
del som ingår i rörelseresultatet och en del som ingår i finansiella poster.

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

Koncernen
Omstruktureringsåtgärder

2017-12-31

Redovisat värde vid årets början

209

204

26

105

Belopp som tagits i anspråk under året

-60

-86

Outnyttjade belopp som har återförts under året

-54

-14

Redovisat värde vid årets slut

121

209

2017-12-31

2016-12-31

REDOVISNINGSPRINCIPER

Avsättningar som gjorts under året1)

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

Garantiåtaganden
Redovisat värde vid årets början

8

4

Avsättningar som gjorts under året1)

6

7

Belopp som tagits i anspråk under året

–

-3

-8

–

6

8

2017-12-31

2016-12-31

Redovisat värde vid årets början

237

184

Avsättningar som gjorts under året

103

110

Belopp som tagits i anspråk under året

-84

-57

Avyttrade företag
Redovisat värde vid årets slut
Kundlojalitetsprogram

1)

Outnyttjade belopp som har återförts under året

-1

–

255

237

2017-12-31

2016-12-31

Redovisat värde vid årets slut
Övrigt
Redovisat värde vid årets början
Avsättningar som gjorts under året1)

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

121

209

6

8

Kundlojalitetsprogram

255

237

Övrigt ¹)

286

285

668

739

Omstruktureringsåtgärder
Garantiåtaganden

¹) Inkluderar åtaganden relaterat till avyttringar av fastigheter.

Avsättning för omstruktureringsåtgärder avser framförallt
gjorda avsättningar för hyreskostnader avseende ej nyttjade
lokaler, relaterat till Coop Sverige. Viss återföring av tidigare avsättningar har kunnat ske som resultat av förändrade
marknadsförutsättningar och bedömningar om framtiden för
enskilda marknadsplatser.
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2016-12-31

Belopp som tagits i anspråk under året

286

155

16

140

-5

-3

Outnyttjade belopp som har återförts under året

-11

-6

Redovisat värde vid årets slut

286

286

2017-12-31

2016-12-31

130

139

55

666

185

805

¹) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

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

Ställda säkerheter, belopp i Mkr

2017-12-31

2016-12-31

Företagsinteckningar

–

11

Obligationer och andra värdepapper

7

7

För egna skulder och avsättningar
2017-12-31

2016-12-31

Medlemsinlåning

3 427

3 508

Inlåning från konsumentföreningar

1 081

826

Övriga poster 1)

735

634

5 243

4 968

¹) För jämförelseåret 2016 har 249 mkr omklassificerats från Skulder till kreditinstitut till
Övriga skulder.

Bankräkningar

14

–

Kapitalförsäkring

98

95

119

113

405

155

405

155

524

268

4 128

3 775

-825

-749

Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti

59

58

Borgensförbindelser ställda
i samband med avyttring av företag

50

50

Borgensförbindelser, övriga

14

16

Investeringsåtaganden

48

46

Övriga ställda panter och säkerheter
Kreditförsäkringsgaranti
Summa ställda säkerheter

NOT 29 | Upplupna kostnader

Eventualförpliktelser

och förutbetalda intäkter

Räkningskrediter, MedMera Bank AB
– Beviljade räkningskrediter
– Avgår: Disponerade räkningskrediter

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

683

595

74

94

459

469

1 216

1 158

Personalrelaterade kostnader
Kostnader för frakter
Övriga poster

NOT 30 | Ställda säkerheter

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

–

36

3 474

3 232

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

2017-12-31

2016-12-31

Intresseföretag

–

7

Gemensamt styrda företag

1

–

1

7

–

2

–

2

Koncernen

Inköp av varor och tjänster
från närstående
Koncernen
Gemensamt styrda företag

NOT 34 | Övriga upplysningar

till kassaflödesanalysen

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

Koncernen

2017

2016

Finansiella tjänster till närstående

Avskrivningar

489

506

Koncernen

Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar

65

108

–

-3

Gemensamt styrda företag

1

2

Orealiserade kursdifferenser

1

2

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Rearesultat försäljning av dotterföretag

NOT 32 | Betalda räntor

Realiserade kursdifferenser på derivat
Resultatandelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

och erhållen utdelning
Koncernen

2017

2016

24

24

Erhållen ränta

122

145

Erlagd ränta

-38

-46

Erhållen utdelning

Erhållen utdelning från intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Övriga avsättningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

-8

-8

-264

-1 036

–

-2

-38

-1

–

5

-15

104

5

-2

234

-329

»»
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

NOT 33 | Likvida medel

Koncernen

2017

2016

Rörelsefordringar

–

2

Likvida medel

–

1

Summa tillgångar

–

3

Köpeskilling

1

101

Utbetald köpeskilling

1

101

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

REDOVISNINGSPRINCIPER
Likvida medel består av kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga
placeringar som utgörs av obligationer och övriga räntebärande
värdepapper, med maximalt tre månaders löptid från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida
medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

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

–

-1

-1

-100

Koncernen
Följande delkomponenter ingår
i likvida medel ¹) :
Kassa och banktillgodohavanden ²)
Kortfristiga placeringar, jämställda
med likvida medel

705

580

58

96

763

676

¹) I likvida medel ingår medel som omfattas av kapitaltäckningsrestriktioner i MedMera
Bank AB.
²) I banktillgodohavanden ingår spärrade medel om 419 mkr (40), vilka inte klassificeras
som likvida medel..

118

KF ÅRSREDOVISNING 2017

KONCERNEN | NOTER

»»
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Avyttrade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar

1

15

Materiella anläggningstillgångar

31

202

Finansiella anläggningstillgångar

–

28

Varulager

5

52

Rörelsefordringar

108

154

Likvida medel

128

2

Summa tillgångar

273

453

Avsättningar
Räntebärande skulder
Rörelseskulder

6

5

24

81

89

249

Summa innehav utan bestämmande
inflytande, skulder och avsättningar

119

335

Försäljningspris

387

1 326

–

-609

387

717

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

-128

-1

259

716

NOT 35 | Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

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

Sysselsatt kapital	Summa tillgångar med avdrag för icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld.
Avkastning på sysselsatt
kapitalal

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

Avkastning på eget kapital

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

Nettofordran/nettoskuld

Summan av räntebärande skulder och avsättningar minus kortfristiga placeringar, kassa och
bank samt räntebärande kortfristiga fordringar
och finansiella anläggningstillgångar.
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Moderföretagets resultaträkning
Belopp i mkr

Not

2017

2016

Nettoomsättning

M2

121

116

Kostnad för sålda varor
 Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter

–

–

121

116

-66

-66

-109

-94

M3

21

–

M4, M5, M6, M7

-33

-44

Resultat från andelar i koncernföretag¹)

M8

35

441

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

M9

5

2

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

M9

37

51

Räntekostnader och liknande resultatposter

M9

-22

-19

21

430

 Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

 Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
 Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

M10

 Årets resultat

–

19

21

449

2

1

23

451

¹) För jämförelseåret 2016 har 202 mkr omklassificerats från Erhållna koncernbidrag till Resultat från andelar i koncernföretag.
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i mkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

0

0

0

0

0

0

0

0
6 624

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

M11

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

M12

Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

M8

6 326

Fordringar hos intresseföretag

M13

–

1

M14, M15

87

87

Uppskjuten skattefordran

M10

20

18

Andra långfristiga fordringar

M16

52

–

6 484

6 729

6 485

6 729

Andra långfristiga värdepappersinnehav

 Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos gemensamt styrda företag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3
828

–

0

37

22

33

37

186

891

1 905

1 667

820

498

 Summa omsättningstillgångar

2 911

3 056

 SUMMA TILLGÅNGAR

9 395

9 785

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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M17

4
113

M15
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Moderbolagets balansräkning (forts.)
Belopp i mkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

M18

2017-12-31

2016-12-31

1 633

1 632

–

333

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Förlagsinsatser
Reservfond

124

57

1 757

2 021

1 312

915

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

23

451

1 335

1 366

3 092

3 387

M19

100

120

25

25

24

M20

81

83

106

106

130

139

130

139

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

M21

Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

7

5

4 855

5 199
832

Övriga skulder

M22

1 087

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

M23

17

16

5 966

6 052

 Summa skulder

6 097

6 191

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 395

9 785
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Moderföretagets förändringar av eget kapital
Bundet eget kapital

Koncernen
 Ingående balans

2017-01-01

Årets resultat enligt fastställd
resultaträkning

Fritt eget kapital

Reservfond

Balanserat
resultat inkl årets
resultat

Summa
eget kapital

333

57

1 366

3 388

–

–

23

23

-27

Medlemsinsatser

Förlagsinsatser

1 632
–

Transaktioner med ägare
Ränta på medlemsinsatser och
förlagsinsatser

–

–

–

-27

Ökning av medlemsinsatser

2

–

–

–

2

-1

–

–

2

1

Minskning av medlemsinsatser
Minskning av förlagsinsatser

–

-333

–

–

-333

Fusionsresultat

–

–

–

39

39

Summa Transaktioner med
ägare

1

-333

–

14

-318

Övrig disposition av föregående
års resultat

–

–

68

-68

0

Summa Omföringar

–

–

68

-68

0

Omföring mellan poster
i eget kapital

 Utgående balans

2017-12-31

1 633

–

124

1 335

3 092

 Ingående balans

2016-01-01

1 645

519

–

1 251

3 415

–

–

–

451

451

Ränta på medlemsinsatser och
förlagsinsatser

–

–

–

-282

-282

Minskning av medlemsinsatser

-13

–

–

2

-11

–

-186

–

–

-186

-13

-186

–

-280

-479

Övrig disposition av föregående
års resultat

–

–

57

-57

–

Summa Omföringar

–

–

57

-57

–

1 632

333

57

1 366

3 387

 Årets resultat enligt

fastställd resultaträkning

Transaktioner med ägare

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

 Utgående balans
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Moderföretagets kassaflödesanalys
Belopp i mkr

Not

2017

2016

Resultat efter finansiella poster

M26

21

228

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

M28

-39

313

-18

542

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

0

0

-18

542

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

3

34

-1

-110

-17

465

Lämnat aktieägartillskott

–

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8

–
-396

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

Förvärv av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan

M28

-185

Avyttring av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan

M28

0

3

254

563

76

170

Minskning av förlagsinsatser

-333

-186

Ökning av medlemsinsatser

2

0

-1

-11

Förändring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Minskning av medlemsinsatser
Erhållna koncernbidrag
Förändring medlemsinlåning
Övrig förändring av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

221

60

-5

-33

40

-800

-27

-282

-103

-1 252

Årets kassaflöde

-43

-618

Likvida medel vid årets början

458

1 075

Förändring i pantsatt likvida medel
 Likvida medel vid årets slut
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M27

–

–

415

458

KF ÅRSREDOVISNING 2017

Noter, moderföretaget
Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M1 | Redovisningsprinciper

i moderföretaget

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

OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

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

Koncernbidrag som erhålls/lämnas redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållet/lämnat koncernbidrag påverkar företagets aktuella skatt.

NOT M2 | Nettoomsättning
Moderföretaget

2017

2016

Varumärkesavgifter

90

91

Övrigt

31

25

121

116

NOT M3 | Övriga rörelseintäkter
Moderföretaget
Utbetalning av överskott från
Folksam Liv
Övrigt

2017

2016

21

–

0

–

21

–

NOT M4 | Uppgifter om personal och

ersättningar till styrelse/ledande
befattningshavare

»»
Medelantalet anställda

Moderföretaget

2017

varav män

2016

varav män

Sverige

18

56%

19

53%

Totalt i moderföretaget

18

56%

19

53%

»»
Redovisning av könsfördelning i företagsledning

2017-12-31
Andel kvinnor

2016-12-31
Andel kvinnor

Styrelsen

53%

47%

Övriga ledande
befattningshavare

29%

14%

Moderföretaget

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

NOT M5 | Avskrivningar, nedskrivningar

och återförda nedskrivningar
Moderföretaget
Administrationskostnader

KF ÅRSREDOVISNING 2017

2017

2016

0

0

0

0

125

NOTER | MODERFÖRETAGET

Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M6 | Arvode och

kostnadsersättning till revisorer
Moderföretag

2017

2016

Revisionsuppdrag

1

1

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

–

0

Andra uppdrag

1

2

PWC

NOT M7 | Operationell leasing
REDOVISNINGSPRINCIPER
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.

»»
Leasingavtal där företaget är leasetagare

Moderföretaget

2017-12-31

2016-12-31

Inom ett år

2

2

Mellan ett och fem år

6

2

8

4

2017

2016

2

2

Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal

Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter

De operationella leasingeavtalen där företaget är leasetagare
hänför sig framförallt till hyra av lokaler och leasingbilar.
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NOT M8 | Andelar i koncernföretag
»»
Resultat från andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Utdelning¹

)

Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Nedskrivningar

2017

2016

–

1 002

35

2

–

-563

35

441

2017-12-31

2016-12-31

8 885

8 975

¹ För jämförelseåret 2016 har 202 mkr omklassificerats från Erhållna koncernbidrag till Utdelning.
)

»»
Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Avyttring

185

396

-1 272

-486

7 798

8 885

-2 262

-2 190

790

483

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

Dotterföretag
Coop Sverige AB

org nr

säte

Antal andelar
7 438 040

556710-5480

Solna

Coop Butiker & Stormarknader AB

556030-5921

Solna

Coop Logistik AB

–

-555

-1 472

-2 262

6 326

6 624

2017-12-31

2016-12-31

andel
i % ¹)

Redovisat
värde

Redovisat
värde

67

3 157

3 157

100

556710-2453

Solna

KF Fastigheter AB

556033-2446

Solna

100 000

100
100

1 112

1 112

KF Invest AB

556027-5488

Solna

800 000

100

1 194

1 194

KFI Kapital AB

556706-3762

Solna

1 000

100

185

KF Media AB

556398-2387

Solna ²)

25 000

100

MedMera Bank AB

556091-5018

Solna

3 000 000

100

663

663

Vi Media AB

556041-3790

Stockholm

10 000

100

7

7

Vår Gård Saltsjöbaden AB

556035-2592

Nacka

35 000

100

7

7

Övriga dotterföretag,
vilande eller av mindre betydelse

87

0

396

6 326

6 624

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
²) KF Media AB fusionerades med KF ekonomisk förening 2017-11-23.
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Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M9 | Övriga ﬁnansiella poster

NOT M10 | Inkomstskatter

»»
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

REDOVISNINGSPRINCIPER

som är anläggningstillgångar
Moderföretaget

2017

2016

Ränteintäkter, övriga

2

0

Realisationsresultat vid
avyttring av andelar

–

0

Utdelningar

2

2

Övrigt

1

0

5

2

»»
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Moderföretaget

2016

Ränteintäkter, koncernföretag

23

28

Ränteintäkter, övriga

-6

2

6

8

13

15

37

51

Övriga finansiella intäkter

2017

2016

Räntekostnader,
koncernföretag

-3

-1

Räntekostnader, övriga

-7

-7

Valutakursförluster

-6

-8

Övriga finansiella kostnader
koncernföretag

-4

-3

Övriga finansiella kostnadsposter

-2

-1

Övrigt

128

0

0

-22

-19

2017

2016

2

1

2

1

»»
Avstämning av effektiv skatt

Moderföretaget

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
för moderföretaget

»»
Räntekostnader och liknande resultatposter

Moderföretaget

Moderföretaget
Uppskjuten skatt

2017

Valutakursvinster

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

Ej avdragsgilla kostnader

2017
Belopp

%

21
22%

-5

2016
Belopp
449

22%

-99

-18

-140

Ej skattepliktiga intäkter

9

239

Skatteeffekt försäljning av
aktier, fastighet och bostadsrätt

8

0

Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt

9

2

Redovisad effektiv skatt

2

1

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i
tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga
värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt
underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder.
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2017-12-31

Moderföretaget

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

2016-12-31

Netto

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

Temporära skillnader
Avsättningar och långfristiga skulder

20

–

20

18

–

18

Uppskjuten skattefordran/skuld

20

–

20

18

–

18

–

–

–

–

20

–

18

–

Kvittning
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

NOT M11 | Immateriella

20

NOT M12 | Materiella

anläggningstillgångar

anläggningstillgångar

»»
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

»»
Inventarier, verktyg och installationer

och liknande arbeten
Moderföretaget

18

Moderföretaget

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

0

0

Rörelseförvärv

8

–

-8

–

0

0

0

0

0

0

0

0

2017-12-31

2016-12-31

0

0

0

0

Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

0

0

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets slut

0

0

Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

0

0
Redovisat värde vid årets slut

»»
Koncessioner, patent, licenser,

varumärken samt liknande rättigheter
Moderföretaget

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

2

2

Vid årets slut

2

2

Ackumulerade anskaffningsvärden

NOT M13 | Fordringar hos intresseföretag
Moderföretaget

Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-2

9

9

-9

–

–

9

-2

0

0

-2

-2

0

0

Ackumulerade nedskrivningar
Under året återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Reglerade fordringar

Vid årets början

2017-12-31

9

–

-9

-9

–

-9

–

1
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Belopp i mkr om inget annat anges

NOT M14 | Andra långfristiga

NOT M16 | Andra långfristiga fordringar

värdepappersinnehav

Moderföretaget
Moderföretaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade anskaffningsvärden

Tillkommande fordringar

52

–

Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

52

–

Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar

87

76

1

11

NOT M17 | Förutbetalda kostnader och

-1

–

87

87

0

0

Moderföretaget

0

0

87

87

upplupna intäkter

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

NOT M15 | Finansiella instrument

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

21

24

Övriga poster

12

13

33

37

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

»»
INSATS DIREKTMEDLEM

2017-12-31

2016-12-31

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

–

24

–

–

Derivat för vilka
säkringsredovisning
inte tillämpas
Köpta aktieoptioner

Upplupna ränteintäkter

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillgångar

2016-12-31

NOT M18 | Eget kapital

och riskhantering

Moderföretaget

2017-12-31

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

»»
INSATS KONSUMENTFÖRENING OCH ORGANISATION

Enligt KFs stadgar deltar varje medlem, Konsumentförening
eller organisation med minst en insats på 10 000 kr. Konsumentförening eller organisation ska varje år till sitt insatskonto i KF överföra 2/3 av överskottsmedel hänförbart till, av
KFs ordinarie stämma, beslutad utdelning på insatskapitalet.
Medlem som utträder eller utesluts ur KF kan, efter styrelsens medgivande, få ut sina insatser. Medlem får vidare efter
anmälan till KFs styrelse, överlåta sin insats helt eller delvis till
annan medlem.
Utöver medlemsinsatser har kapital tillförts i form av förlagsinsatser. Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande
eget kapital som vid förenings upplösning skall ha rätt efter för-
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eningens fordringsägare men rätt framför medlemsinsatserna.
Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år från det att tillskottet
gjordes. Från innehavarens sida gäller en uppsägningstid av
minst två år. Förlagsinsatser förräntas i enlighet med utfärdade
förlagsandelsbevis
Reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte
går åt för täckning av balanserad förlust. Balanserade vinstmedel
utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfondsavsättning och efter att eventuell vinstutdelning lämnats.
Under 2017 har 333 mkr av förlagsinsatser återbetalats. Efter
återbetalningen är saldot avseende förlagsinsatser 0 kr.

NOT M21 | Långfristiga skulder
Moderföretaget

Styrelsen och verkställande direktören har för 2017 föreslagit
att 3 mkr avsätts till reservfond, 9 mkr utdelas på förlagsinsatser
och 1 323 mkr avsätts i ny räkning. För närmare information om
förslag till vinstdisposition, hänvisas till förvaltningsberättelsen.

2016-12-31

130

139

2017-12-31

2016-12-31

1 081

826

Skulder som förfaller senare
än ett år från balansdagen
Medlemsinlåning, femårslån

NOT M22 | Övriga skulder
Moderföretaget

»»
VINSTDISPOSITION

2017-12-31

Inlåning från konsumentföreningar
Övriga poster

NOT M24 | Ställda säkerheter

NOT M20 | Övriga avsättningar

»»
Ställda säkerheter

Moderföretaget

2016-12-31

Utbildning av ägarombud, övriga förtroendevalda samt föreningsstyrelser mm

17

17

Övrigt

64

66

81

83

Avsättningar som gjorts under året ¹

)

Kapitalförsäkring

Eventualförpliktelser

1

10

Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti
Borgensförbindelser till förmån
för koncernföretag

-3
83

¹) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.
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Summa ställda säkerheter

76

-2

17

16

2017-12-31

2016-12-31

64

65

64

65

405

40

Övriga ställda panter och säkerheter

83

81

5
11

För egna skulder och avsättningar

2016-12-31

Redovisat värde vid årets slut

5

och eventualförpliktelser

2017-12-31

Belopp som tagits i anspråk under året

2016-12-31

12

Övriga poster

Kreditförsäkringsgaranti
Moderföretaget

2017-12-31

Personalrelaterade kostnader

Belopp i Mkr
2017-12-31

Redovisat värde vid årets början

832

och förutbetalda intäkter

KF erhöll 2012 ett förlagslån från Folksam om 100 mkr. Folksam har rätt att få förlagslånet inlöst vid valfri tidpunkt, dock
tidigast den 2 juli 2017, under förutsättning att uppsägning sker
minst två (2) år i förväg. Förlagslånet medför rätt till betalning ur
KF:s tillgångar närmast efter KF:s övriga skulder, men före förlagsinsatser och medlemsinsater i KF. KF sade den 24 februari
2016 upp förlagslånet för återbetalning den 24 februari 2018.

Övrigt

6

1 087

NOT M23 | Upplupna kostnader

NOT M19 | Garantikapital och förlagslån

Moderföretaget

7

405

40

469

105

59

58

1 006

1 006

1 065

1 064
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NOT M25 | Transaktioner med närstående
»»
Försäljning av varor och tjänster till närstående

Moderföretaget

2017-12-31

2016-12-31

74

67

0

2

74

69

Koncernföretag
Gemensamt styrda företag
Inköp av varor och tjänster
från närstående
Moderföretaget

2017-12-31

2016-12-31

15

13

15

13

Koncernföretag

NOT M26 | Betalda räntor

och erhållen utdelning
2017

2016

Erhållen utdelning

2

802

Erhållen ränta

19

31

Erlagd ränta

-10

-7

NOT M27 | Likvida medel
2017-12-31

2016-12-31

415

458

Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden ¹)

¹ I banktillgodohavanden avseende 2017 ingår spärrade medel om 405 mkr (40), vilka
inte klassificeras som likvida medel..
)

till kassaflödesanalysen

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

2017-12-31

2016-12-31

0

0

Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar

–

563

Orealiserade kursdifferenser

–

0

-36

-2

0

11

Anteciperad utdelning från dotterföretag

–

-250

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

-3

-9

-39

313

Övriga avsättningar

132

2016-12-31

Köpeskilling

185

396

Utbetald köpeskilling

185

396

»»
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Moderföretaget

2017-12-31

2016-12-31

Försäljningspris

–

3

Erhållen köpeskilling

–

3

NOT M29 | Fusioner

Fusioner redovisas i enlighet med bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 1999:1 Fusion av helägt dotterbolag.
Övertagna tillgångar och skulder genom fusionen värderas
enligt koncernvärdemetoden, dvs till de värden dessa hade i
koncernredovisningen.
Under året har Coop Butiksutveckling AB, 556742-9815, Coop
Projekt & Drift AB, 556772-8588, Coop Utvecklingsfastigheter
AB, 556767-3214 och KF Media AB, 556398-2387, fusionerats
med moderföretaget. Fusionsdatum för de tre första bolagen är
2017-04-06 och för det sista bolaget 2017-11-23.
»»
Överlåtande företags balansräkning per fusionsdatum

Materiella anläggningstillgångar

8
0

Omsättningstillgångar

511

Summa tillgångar

519

Eget kapital

518

Kortfristiga skulder

Avskrivningar

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar

2017-12-31

Finansiella anläggningstillgångar

NOT M28 | Övriga upplysningar

Moderföretaget

Moderföretaget

REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderföretaget

Moderföretaget

»»
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Summa eget kapital och skulder

1
519

»»
Överlåtande företags nettoomsättning

och rörelseresultat före fusionsdatum
Nettoomsättning
Rörelseresultat

–
36
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Revisionsberättelse
t i l l f ö r e n i n g s s t ä m m a n i ko o p e r at i va
f ö r b u n d e t ( k f ) , e ko n o m i s k f ö r e n i n g ,
o r g . n r 702 0 0 1 -1 693

RAPPORT OM
ÅRSREDOVISNINGEN
»»
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk
förening för år 2017. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår
på sidorna 74–133 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december
2017 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

»»
GRUND FÖR UTTALANDEN

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

Detta dokument innehåller även annan
information än årsredovisningen och
koncernredovisningen och återfinns på
sidorna 1–73. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och
vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har
utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

»»
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande

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

REVISORNS ANSVAR

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

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

»»
UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk
förening för år 2017 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

»»
GRUND FÖR UTTALANDEN

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

»»
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR

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

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

»»
på något annat sätt handlat i strid med

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

Stockholm den 20 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor

Carl-Olof Bengtsson
Förtroendevald revisor
		
KF ÅRSREDOVISNING 2017

Hans Eklund
Förtroendevald revisor
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Detta är KF
Kooperativa Förbundets medlemmar består av 31 konsumentföreningar,
Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Tillsammans samlar ägarkretsen en stor
del av svensk konsumentkooperation.
Över 3,5 miljoner människor är medlemmar i någon av landets konsumentföreningar eller direktanslutna till KF. Genom föreningarnas medlemskap
i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med
Coop Sverige som kärnverksamhet.
KF äger genom Coop Sverige 237 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De
detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 420
butiker. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns totalt 31 konsumentföreningar, varav
30 är detaljhandelsdrivande och en är medlemsförening i form av Konsumentföreningen Stockholm som indirekt driver butiker genom sitt delägande av Coop Sverige.
KF-koncernen har sitt huvudkontor i Solna och huvuddelen av koncernens
verksamhet finns i Sverige.
Den operativa verksamheten är i huvudsak indelad i fem
verksamheter:
»»
COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet,
logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 657 Coopbutiker.
Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 237 av dessa butiker.
»»
MEDMERA BANKS uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och
affärsnytta till Coopbutikerna och därigenom skapa lönsamhet som säkrar
bankens framtid .
»»
KF FASTIGHETER utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter. Syftet med
verksamheten är att skapa värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort.
»»
VI MEDIA producerar och ger ut tidningarna Vi och Vi Läser.
Bolaget har dessutom en kundtidningsverksamhet och en reseklubb.
»»
VÅR GÅRD SALTSJÖBADEN är konsumentkooperationens mötesplats och
erbjuder konferenslösningar för företag, myndigheter och organisationer.

HELENA LILJEDAHL:

”Så skapas den
nya moderna
ABC-staden.”

ANDERS SUNDSTRÖM:
”Den nya affärsmodellen är
helt avgörande.”

MICAEL DAHLÉN:

”Framtidstro är
nödvändigt för
vår överlevnad.”

