Tillsammans
Verksamhetsberättelse 2021

1

VÄLKOMMEN
TILL NYA KFS!
DU ÄGER!
Konsumentföreningen Stockholm
(KfS) representerar närmare 1,2
miljoner medlemmar i Stockholm,
Östergötland, Södermanland och
Uppsala. Vi äger Coop-butikerna i
vårt område och bidrar med goda
idéer, nya lösningar och resurser
för att förbättra butiksupplevelse,
sortiment, pris och erbjudanden.
Vi har hälsa och hållbarhet högt
på agendan och arbetar för att
våra medlemmar ska kunna
konsumera smart och hållbart.
Alltid med utgångspunkt i våra
kooperativa värderingar, där kärnan
är medlemmarnas inflytande och
övertygelsen att saker blir bättre
när vi gör dem tillsammans.
Som medlem äger du en del av
Coop, och kan vara med och påverka
vårt arbete med att göra Coop till
den bästa dagligvaruhandeln i vårt
verksamhetsområde. Medlemskapet
och ditt Coop-kort är nyckeln
till förmånliga erbjudanden och
rabatter både hos KfS, Coop och
andra företag, liksom på kultur-,
nöjes- och idrottsupplevelser.

VISION
Vi är medlemmarnas bästa affär.

MÅL 2030
• Våra medlemmar äger den
bästa dagligvaruhandeln i
verksamhetsområdet.
• Våra medlemmar konsumerar
smart och hållbart.

Under 2021 uppnådde vi ett mål som vi länge strävat efter – då beslutades det
att KfS, från och med 2022, åter är en butiksdrivande förening. Det innebär att
KfS nu, via dotterbolaget Coop Butiker & Stormarknader, är ägare till närmare
200 Coop-butiker i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala.
Jag ser bara fördelar med att vi nu äger våra butiker på samma sätt som
Sveriges övriga konsumentföreningar gör. Nu kan vi helt fokusera på att göra
butikerna i vårt område så bra som möjligt. Med kortare beslutsvägar kommer
vi kunna förbättra butikernas erbjudande till medlemmarna och därmed öka
medlemsnyttan. Vår förenings starka ekonomi gör det också möjligt för oss
att stödja butiksutvecklingen framöver.
I samband med förändringen av ägarstrukturen kunde vi hälsa drygt
300 000 medlemmar välkomna till vår förening och idag är vi närmare
1,2 miljoner medlemmar. Vi är Sveriges i särklass största konsumentförening
och vi har med råge passerat ytterligare ett av våra mål – att nå 1 miljon
medlemmar. Jag hoppas att såväl gamla som nya medlemmar ska känna sig
välkomna och uppleva att det lönar sig att handla i våra Coop-butiker.
Liksom förra året har pandemin tyvärr lagt sordin på både
medlemsaktiviteter och ägarombudens närvaro i butik. Mot slutet av året
kunde vi lyckligtvis genomföra vår sedvanliga Show of Christmas i Avicii Arena
och ägarombuden kunde börja planera sina aktiviteter.
Även om vi har lyckats lösa mycket digitalt under
pandemin, tror jag att verkliga möten kommer ge nytt
liv och kraft till föreningen när restriktionerna släpps.
Årets resultat är det bästa i föreningens historia.
Vi kommer kunna ge våra butiker det stöd de behöver
och kunna skapa fina erbjudanden för alla som
väljer att vara medlem i KfS.
Slutligen vill jag rikta ett stort och varmt
tack till alla förtroendevalda, ägarombud och
medarbetare i föreningen. Utan ert engagemang
skulle vi inte vara den stora och stolta förening
vi är idag.

Lars Ericsson
Vd, Konsumentföreningen Stockholm
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Volta Greentech utvecklar
foder till kor för att minska
utsläppen av växthusgaser.
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100%
ONLINEHANDELN VÄXER.

För att möta efterfrågan har
en ny plockenhet öppnats i
Coop Boländerna, Uppsala.

BUTIKSDRIVANDE. Från och med
januari 2022 är KfS helägare till
Coop Butiker & Stormarknader, med
cirka 200 butiker och onlinehandel.
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”Det roligaste
med att
vara ägar
ombud är att
kunna vara
med och
påverka.”
LEFFE HOLMGREN,
ÄGAROMBUD I COOP
TUNGELSTA

KFS OCH COOP

Stolt ägare till
200 Coop-butiker
Under 2021 fattades ett beslut som förändrar mycket för KfS inriktning
– från och med 2022 är vi helägare till närmare 200 Coop-butiker.
Från att de senaste 30 åren ha påverkat Coops utveckling, nationellt
och lokalt, genom ägande och inflytande i KF och Coop Sverige, äger
KfS återigen butiker via butiksbolaget Coop Butiker & Stormarknader.

den 10 januari 2022 blev
KfS en butiksdrivande förening. Det innebär
att KfS nu är ägare till cirka 200 Coop-butiker från Hallstavik i norr till Kisa i söder och
att vi äger butikerna på samma sätt som
Sveriges övriga 27 konsumentföreningar.
Vårt område har utökats från Storstockholm
till att nu även omfatta Östergötland, Södermanland och Uppsala.

FRÅN OCH MED

Vårt dotterbolag CBS

Affären är ett resultat av en omstrukturering
inom KF-sfären där KfS från och med 2022
äger det butiksdrivande dotterbolaget Coop

Butiker & Stormarknader AB, CBS, till 100
procent. I samband med detta sålde KfS sin
tidigare ägarandel om 33 procent i Coop
Sverige AB. Coop Sverige är det bolag som
ansvarar för alla inköp, butiksformat, affärsutveckling med mera för alla Coop-butiker
i landet. Efter affären är KF ensam ägare till
Coop Sverige.
KfS närmare 200 Coop-butiker utgör
cirka en fjärdedel av det totala antalet Coop-
butiker i Sverige. Omsättningsmässigt är vår
andel dock större, eftersom många av våra
butiker ligger i befolkningstäta storstads
områden.
Fördelar för medlemmar

ÖPPET ALLA DAGAR.

Av våra närmare 200 butiker
är 25 stycken Stora Coop.

KfS har länge arbetat för att få till denna
förändring. Fördelarna förväntas bli många,
men framför allt förbättrad medlemsnytta
då snabba beslutsvägar kommer kunna
förbättra butikernas erbjudande till medlemmarna. Det gäller allt från prissättning
– där målsättningen är att KfS Coop-butiker
alltid ska ha konkurrenskraftiga priser i sitt
närområde – till utbudet av varor, som alltid
ska möjliggöra hållbara val.
Att KfS är en förening med en mycket stabil ekonomi kommer också göra det möjligt
att stödja butiksbolaget CBS med investeringar och utvecklingsfrågor, vilket förväntas
förbättra ytterligare för medlemmarna som
handlar i butikerna.
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Samhandel – den kooperativa idén bakom Coop
Med stora gemensamma inköp
är det möjligt att ställa krav på
leverantörerna, både vad gäller
pris och kvalitet på varorna.
Det är tanken med samhandel
i Coop. Ju fler medlemmar
som väljer att handla i Coop,
desto bättre samhandel kan vi
erbjuda.

KFS OCH COOP

3,7 miljoner medlemmar
med Coop-kort i Sverige

1,2 miljoner medlemmar
Äger

2,5 miljoner medlemmar
Äger

Äger 26 %

KfS

Äger 74 %

KF

27 övriga
konsumentföreningar

Äger 100 %

Äger 100 %
Coop Butiker &
Stormarknader (CBS)
Ansvarar för och utvecklar
butiksverksamheten

Coop Sverige
Ansvarar för inköp. logistik
och kampanjer nationellt

Cirka 200 Coop-butiker
och onlinehandel

Nästan en tredjedel av
alla som har Coop-kort
i Sverige är medlemmar i KfS
och bor inom vårt geografiska
område. Efter omstrukture
ringen är KfS den enskilt största
ägaren i KF och den största
butiksdrivande föreningen.
1

Cirka 600 Coop-butiker
och onlinehandel

Coop Sverige ansvarar
för alla inköp, butiks
format, marknadsföring med
mera för alla Coop-butiker i
landet. Samhandeln bidrar till
både konkurrenskraftiga priser
och kvalitet. Från Coop Sverige
levereras varorna till butikerna.
2

Det finns konsument
föreningar i hela
Sverige, från Coop
Norrbotten till Veberöd
Konsumentförening i
söder. KfS arbetar nu på
samma sätt som de övriga
konsumentföreningarna.
3

Hej Meta Persdotter, vd i CBS!

”Nu ska vi satsa hårt på
konkurrenskraftiga priser,
hållbarhet, nya etableringar
och innovation. Uppdraget
är tydligt; vi ska göra
medlemsnytta i toppklass
och ha den bästa
detaljhandeln!”

Styrelseuppdrag
Meta Persdotter
är även ledamot i
styrelsen för Coop
Sverige och Coop
Logistik.

Meta Persdotter.

Jan Johnsson, styrelseordförande KfS
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Hur ser du på KfS som ägare?
Jag är bara positiv till att KfS har köpt
oss. Det blir helt andra synergier nu när alla
konsumentföreningar har samma förutsättningar. Dessutom enklare med bara en
huvudägare.
Vilka utvecklingsfrågor jobbar du med?
Försäljning och kundmöte, förstås, det
jobbar vi alltid med. När det gäller innovation händer det mycket inom olika betalsätt
och i kombinationen av fysisk och digital
handel, alltså alla olika sätt som våra kunder
kan handla på: i butik, online, få maten hemlevererad, hämta i butik eller i skåp.

KFS OCH COOP

Större område, egna
butiker och fler medlemmar
UNDER 2021 FICK KfS 315 056 nya
medlemmar från ett betydligt större
geografiskt område än tidigare. Det stora
tillskottet var en effekt av beslutet att KfS
skulle ta över hela ägandet i butiksbolaget
Coop Butiker & Stormarknader efter
årsskiftet. Totalt har KfS nu 1 183 404
medlemmar, vilket gör oss till Sveriges i
särklass största konsumentförening.
I KfS område finns det nu närmare 200
Coop-butiker, varav 25 är Stora Coop. Under
2021 omsatte dessa butiker 12,7 miljarder
kronor, vilket är cirka 29 procent av omsättningen i hela Coop-gruppen.
Som ägare till det butiksdrivande bolaget
Coop Butiker & Stormarknader, CBS, har KfS
stora möjligheter att påverka driften i butikerna. Vår målsättning är att göra butikerna
så bra som möjligt för medlemmarna och
för andra kunder som väljer att handla där.
Under KfS ledning ska butikerna utvecklas
snabbare än tidigare. Vi vill satsa, prova
nya koncept och innovationer samt nya

försäljningskanaler, till exempel obemannade
butiker och hämtaskåp på nya platser.
Större geografiskt område

Sedan hösten 2021 omfattar vårt medlemsområde Stockholm, Östergötland,
Södermanland och Uppsala, med undantag
för några få konsumentföreningar som ligger
inom vårt område, men fortfarande är egna
föreningar. Det var dock först i januari 2022
som butikerna i området tillföll KfS.
De medlemmar som tidigare tillhörde
konsumentföreningar i Östergötland, Södermanland och Uppsala ingår sedan hösten
2021 i KfS.
Samma demokratiska struktur

Precis som tidigare är KfS en demokratisk
organisation där alla medlemmar har en
röst. Medlemmarna utser ägarombud som
är länken till butiken och föreningen, och
som deltar på föreningsstämman som är
föreningens högsta beslutande organ.

NY I KFS. Butikschef Johanna
Törnqvist på Coop Risängen
i Norrköping är positiv till att
butiken nu ingår i KfS område.

HÄMTASKÅP. Beställ

online och hämta i
kyl- och frysskåp när
och där det passar dig.
Skåpen provas nu i
Skrapan på Södermalm
och vid Telefonplan
söder om Stockholm.
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KFS OCH COOP

Hallstavik
NYA KFS. KfS

nya område sträcker
sig från Hallstavik i norr till Kisa
i söder. Skuggade områden är
egna konsumentföreningar. Coops
butiker finns på mindre orter, vid
handelsplatser och i större städers
citykärnor, dessutom online med
flera olika sätt att hämta själv eller
få maten levererad.

Uppsala
Norrtälje
Rimbo

Enköping

Gräddö

Upplands Väsby
Täby
Möja

Strängnäs

Färingsö

Eskilstuna

Södertälje

Huddinge

Järna

Flen

Vingåker

Stockholm

Gnesta

Katrineholm
Trosa

Nynäshamn

Nyköping

Finspång

Oxelösund
Motala

Norrköping

Ljungsbro

Vadstena
Mjölby

KfS område
Egna konsumentföreningar

Söderköping

Linköping
Gusum

Ödeshög

– Coop-medlemmarna – och personalen i
butiken.
Hur får du reda på vad kunderna tycker?
– Några kommer fram direkt och tar upp
saker när jag är på plats i butiken, men jag
brukar också stanna dem och säga: ”Hej,
är det du som äger den här butiken?” Då
stannar de upp och undrar vad jag menar.
”Jamen du är väl medlem?” Har man bara
glimten i ögat brukar det bli bra samtal.
Vad är roligast med uppdraget?
– Att det är så mycket utåtriktat arbete. Vi som är ägarombud
i Norrköping samverkar inte bara i
butikerna. Vi har haft studiecirklar,
delat ut matkassar till nyinflyttade,
samarbetat med celiaki
föreningen, PRO, Världens
Barn, medverkat på kulturnätter och familjedagar.
Att vi nu blivit medlemmar i
KfS i stället för direktanslutna i KF
känns bra. Nu känns det på riktigt
igen. Vi får möjlighet att vara med och
påverka där vi bor.

Åtvidaberg

Boxholm

Valdemarsvik

Gryt

Rimforsa

Kisa

Hej Mary-Ann Ekström,
ägarombud i Coop
Saluhallen, Norrköping!

Mary-Ann Ekström.

Varför blev du ägarombud?
– Jag fick kooperationen med modersmjölken. Mamma var demonstratris i
butik. Under några år var jag valberedare,
men när jag inte hittade någon förtroendevald till Coop Saluhallen tog jag uppdraget
själv. Det är 20 år sedan. Som ägarombud har jag kontakt med både ägarna
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Ditt ägarombud
Medlemmarna
väljer representanter i föreningen
vartannat år. I
Medlemspunkten
ser du vem som är
ägarombud i din
butik.

BANANKONTAKT. Mary-Ann

Ekström slår ett slag för
Fairtrade-produkter.

KFS OCH COOP

Bra år för Coop
prissänkningar och fokus
på digitalisering och hållbarhet. Det är troliga
förklaringar till Coops fortsatta framgångar
under året.
Coop i Stockholm har haft en hög tillväxt
under pandemin, liksom övriga livsmedelskedjor i Sverige. Under den senare halvan av
2021 mattades tillväxten av, men försäljningen låg kvar på de nya höga nivåerna.
Coops onlineförsäljning fortsatte växa under
2021, om än inte lika kraftigt som under
inledningen av pandemin. Under 2022 kommer fler platser för hämtaskåp att etableras,
vilket underlättar för kunder som själva vill
hämta sina varor. Vi ser ett fortsatt behov av
att rationalisera hanteringen i onlinehandeln
för att den ska bli mer lönsam över tid.
Den prissänkning som Stora Coop genom
förde på 10 000 olika varor under 2019
har fortsatt ge positiv effekt. Samma priser
gäller i onlinehandeln som på Stora Coop
och KfS ambition är att prissänkningen ska
slå igenom i alla butiker i vårt nya område.

TIDIGARE GJORDA

Lyckligtvis kunde försäljningsmöjligheterna
återställas relativt snart efter attacken.
Coop valde också att, två månader tidigare
än planerat, lansera betalningsappen Scan
& Pay på bred front under attacken, för att
göra det möjligt för kunderna att handla
trots att kassorna inte fungerade.
Ännu mer samhandel

I syfte att åstadkomma ännu bättre priser
i butikerna har Coop Sverige inlett ett inköpssamarbete med den franska livsmedels
kedjan Carrefour och med den nordiska
kooperationen genom Coop Trading.
Nya klimatmål och utmärkelser

Hållbart varumärke
För fjärde gången röstade
svenska konsumenter 2021
fram Coop som det mest
hållbara varumärket i Sverige,
alla kategorier. Tidigare har
Coop fått utmärkelsen 2011,
2012 och 2018.

Coop utsågs till Sveriges mest hållbara varumärke i Europas största varumärkesundersökning om hållbarhet; Sustainable Brand Index
2021. Inom kategorin livsmedel och mat
utsågs Änglamark till branschvinnare i Sverige.
Under året antogs nya klimatmål som
syftar till att fortsätta stärka Coops varumärke som klimatmedveten livsmedelskedja.

Tapp på grund av it-attack

Den it-attack som Coop i stora delar av Sverige råkade ut för i juli drabbade kunderna
hårt, eftersom de inte kunde handla, och
butikerna som tappade en dryg veckas försäljning. Attacken har också påverkat Coops
resultat negativt.

SCAN & PAY. Under året lanserades Coops betalningsapp Scan & Pay. Med appen i
din smarta telefon skannar du streckkoden på varorna i butiken och checkar sedan
ut genom att betala med det kort du har kopplat till appen.
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KFS OCH COOP

LIKA RÄTT
DÅ SOM NU
ÄNGLAMARK 30 ÅR. För

30
år sedan lanserade Coop
det ekologiska varumärket
Änglamark. Först ut var
en ekologisk mjölk. Idag
finns det över 750 varor
i Änglamarks KRAV- och
miljömärkta sortiment.

Trender kommer och går. Men när vi lanserade vårt ekologiska varumärke
Änglamark i början på 90-talet var det en långsiktig satsning. Vi har
hela tiden utvecklat våra produkter efter vad våra kunder efterfrågar.
Det började med en ekologisk mjölk för 30 år sedan. Idag har vi Sveriges
största KRAV- och miljömärkta sortiment med över 750 varor. Så oavsett
vad du är sugen på är det alltid enkelt för dig att göra ett hållbart val.

COOP_Anglamark30ar_Mersmak_nr6_2021_210x297_mm.indd 1

2021-08-30 15:24

COOP ONLINE. Från
och med 2022 har
vi två dedikerade så
kallade plockenheter
i vårt område där
beställningar som görs
online packas. Onlinebeställningar plockas
även i vissa butiker.

En enklare
handling

Handla på coop.se
och beställ hemleverans
eller hämta i butik.

HÅLLBAR BUTIK. Coop Hagastaden har utsetts till Stockholms
mest hållbara butik av White Guide Green, vars syfte är att lyfta
hållbarhetsarbetet i svenska butiker. Bedömningskriterierna
har tagits fram tillsammans med Världsnaturfonden WWF och
juryn har bland annat tittat på hur butiken utbildar sin personal,
matsvinn, kommunikation i butik och sociala medier, socialt
engagemang och försäljning av eko, närproducerat och växtbaserat.

Välkommen!

Hjälp att välja hållbart
Hitta rätt
Hållbarhetsdeklarationerna kan du
se på coop.se och
genom att använda
Coop-appen eller
appen Scan & Pay.

bli många fler.
Framöver kommer Coop
och KfS arbeta för att öka
kännedomen om hållbarhetsdeklarationerna så att
konsumenterna lär sig
använda dem. Syftet är
att underlätta hållbara
val, både för konsumenter och för den
egna inköpsorganisationen.

hållbarhetsdeklarationer lanserades
på bred front under året. Med hållbarhets
deklarationerna ser du ett livsmedels påverkan på jordens miljö, klimat och samhälle
utifrån tio områden. I mobilen får du svaret
enkelt med bara några klick.
Coops hållbarhetsdeklarationer bedömer
livsmedel utifrån tio hållbarhetsområden,
bland annat biologisk mångfald, klimat,
arbetsförhållanden och djuromsorg. Hittills
finns det hållbarhetsdeklarationer för över
11 000 livsmedel, men målet är att det ska

COOPS
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BALSAMICO.

Diagrammet visar
hållbarhetsdeklarationen
för Änglamark Balsamico.

KFS OCH MEDLEMMARNA

Medlemskap
med kraft
KfS har nu närmare 1,2 miljoner medlemmar – alla som
har ett Coop-kort i Stockholm, Östergötland, Södermanland
och Uppsala. Medlemskapet ger inflytande i föreningen
och erbjudanden till kultur, nöjen och sport.

VI ÄR STOLTA över vår mer än hundraåriga
historia och menar att de kooperativa
värderingarna är lika aktuella idag som vid
1900-talets början. Genom att gå samman
och äga tillsammans löser vi både individuella och gemensamma behov. Att vi är en
medlemsägd och demokratisk organisation
där alla medlemmar har en röst är unikt i
livsmedelssverige. När KfS från 2022 tog
över driften av närmare 200 butiker knöts
butikerna ännu närmare medlemmarna.

Ägarombuden representerar
medlemmarna

Medlemmarna utser ägarombud som är
länken till butiken och föreningen. På föreningsstämman, som är vårt högsta beslutande
organ, fattar ägarombuden beslut
om föreningens mål och inriktning. 1 183 404
Alla medlemmar kan Medlemmar
föreslå vem som ska från det utöka
de området
sitta i föreningsstyrel- (315 056)
sen och alla kan skriva
846 729
motioner till
765 064
föreningsstämman.
573 428

Aktiviteter och erbjudanden

Flera av våra årliga aktiviteter har kunnat
genomföras, om än i begränsad skala på
grund av pandemin. KfS Kungsholmen Runt
genomfördes, medan Familjedagen på
Skansen ersattes av en helg med färre programpunkter än vanligt. I december gick The
Show of Christmas i Aviici Arena av stapeln
med sedvanlig stjärnglans.
En positiv utveckling har varit att vi har
kunnat erbjuda föreläsningar och seminarier
digitalt eller som en kombination av digitalt
och fysiskt möte, vilket inneburit att vi har
kunnat nå en större målgrupp. Vi har också
fortsatt förhandla fram bra rabatter och
erbjudanden till våra medlemmar.

608 751

TILLSAMMANS. Under

hösten 2021 växte KfS till
över 1 miljon medlemmar.
2005

2010

2015

AVKOPPLING. Skytteholm

2020

2021

Hotell & Konferens erbjuder en
rofylld utsikt över Mälaren.
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Nytt på Skytteholm
Vår hotell- och konferensgård
på Ekerö utanför Stockholm
fortsätter att utvecklas av
Stockholm Meeting Selection
som sköter driften. Nytt för
i år är spa, padelbanor och
en utomhuspool. När konferensgästerna uteblev under
pandemin har i stället de
privata gästerna blivit fler och
Skytteholm erbjuder en rad
weekendpaket med rabatt för
KfS medlemmar.

KFS OCH MEDLEMMARNA

”Tillsammans
kan vi göra det
bättre”
Leffe Holmgren
Leffe Holmgren är
ägarombud i Coop
Tungelsta. Han har
både en stark lokal
förankring och ett
tydligt engagemang
för kooperationen.

Vilka egenskaper tycker du att ett
ägarombud ska ha?
Man ska vara social och vilja göra den
egna butiken så bra som möjligt.
Vad är roligast med ditt uppdrag?
Att kunna vara med och påverka och
känna delägarskap i Coop och KfS.
Vad tycker du att KfS kan förbättra?
Massor! Det har ju redan gjorts mycket
bra kring hållbara varor, nu när man kan kolla
hållbarhetsdeklarationerna. Då tycker jag att
det är dags att vi tar tag i miljö- och klimat
aspekterna av butikslokalerna. Kan vi få ner
energiförbrukningen och minska utsläppen?
Kan vi ordna laddstolpar på parkeringen,
osv? Tillsammans kan vi göra det bättre.

HÅLLA AVSTÅND. Under pandemin var det svårt för ägarombuden
att genomföra aktiviteter i butik. Kontakten med föreningen,
utbildningar och möten har dock kunnat genomföras digitalt.
I Coop Tungelsta ser ägarombudet Leffe Holmgren och
butikschefen Mona Nordvall fram emot att restriktionerna lättar.

THE SHOW OF CHRISTMAS.

KFS KUNGSHOLMEN RUNT.

Under en period av färre
restriktioner kunde vår show
i Avicii Arena gå av stapeln.

Trots pandemin kunde
löparfesten genomföras
på ett säkert sätt.

SKANSEN. Familjedagen
på Skansen ersattes med
två dagar och något färre
programpunkter än vanligt.
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HÅLLBARHET

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

GLOBALA MÅLEN. Med hållbarhet som en av föreningens
grundpelare styr vi verksamheten mot FN:s globala mål för
hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen är en del av vår
arbetsprocess och vi utvärderar
alla våra aktiviteter i förhållande till målen.

BISTÅND. Med stöd av We Effect kämpar
jordbrukaren Beatrice Wamalwa i Kenya mot
klimatförändringarnas konsekvenser.

Tillsammans
för en bättre
värld
Hållbarhetsfrågorna är viktiga för oss. Vi vill påverka våra
Coop-butiker i en hållbar riktning och vi vill göra det lättare för
medlemmarna att göra hållbara val. Själva och i samarbete med
andra organisationer tar vi fram ny kunskap och bidrar till forskning.
Vi jobbar med information och vägledning inom områdena
Mat och hälsa, Miljö och klimat samt Social hållbarhet.
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HÅLLBARHET

Mat och hälsa
Som ägare till 200 Coop-butiker är maten
en viktig fråga för oss. Mat står för en stor
del av vår klimatpåverkan och vad vi äter
påverkar också vår hälsa. Vi arbetar för att
det ska bli lättare att välja mat som är nyttig
och som har producerats på ett hållbart sätt.
Dessutom jobbar vi för ett minskat matsvinn,
såväl i butikerna som hemma i köket.
JÄVLIGT GOTT. KfS hållbarhetsstrateg Minna Hellman intervjuar
kocken Gustav Johansson om hans populära blogg ”Jävligt gott”
som handlar om att laga och äta vegetarisk mat.

MINDRE SALT I MATEN. Att äta för
mycket salt ökar risken att drabbas
av hjärt-kärlsjukdom. KfS och Coop är
med i forskningsprojektet Redusalt som
arbetar för att livsmedelsbranschen
ska minska mängden salt i mat som
produceras industriellt.

Välj växtbaserat!
ATT ÄTA MER växtbaserat är
bland det viktigaste vi kan göra
för att minska klimatpåverkan. Ämnet tas ofta upp i våra
kanaler. I filmen Hållbara kollen
berättar till exempel Gustav
Johansson om sin väg från att
vara en stor köttätare till att bli
vegan och ger tips på hur det

går att förändra sin kost till att
bli mer växtbaserad.
Under digitala Almedals
veckan 2021 sände vi webbinariet Växtbaserad mat tillsammans med representanter från
Vi Konsumenter, WWF, Äkta
Vara, Coop, Ica och Orkla Foods.

Hjärnhälsa i skolan
DET FINNS outforskade områden om sambanden mellan
fysisk aktivitet och hjärnans
funktion. Det är också brist på
forskning om hur skolor kan stimulera elever till fysisk aktivitet
som gynnar hjärnhälsa. Det är
bakgrunden till det tvärveten-

skapliga forskningsprojektet
”Hjärnhälsa i skolan” som syftar
till att undersöka förhållandet
mellan fysisk aktivitet, kost och
hälsosamma hjärnfunktioner
samt hur skolor kan jobba för
att främja hälsosamma hjärnfunktioner.
KfS är med och finansierar
GIH-projektet tillsammans med
Coop, IKEA, Skanska, Generation
Pep, Skandia och KK-stiftelsen.

MÄTBART. Docent Gisela Nyberg,
GIH, studerar bland annat om
elever på skolor med mobilförbud
rör sig mer än andra unga.
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MATLAGNINGSKURS FÖR BARN. Att tidigt i livet
få grundläggande kunskaper i matlagning är både
utvecklande och bygger självförtroende. Tillsammans
med Sweden Foodtech och Kostministeriet har vi erbjudit
matlagningskurser för barn 9–12 år.

HÅLLBARHET

Miljö och klimat
Vad vi väljer att äta påverkar miljön och
klimatet. Därför engagerar vi oss i frågor om
hur maten produceras. Vettiga förpackningar
och återvinning av förpackningar är ett
annat område där vi informerar konsumenter
och deltar i samarbetsprojekt.
LOKAL MAT. I Katrineholm bakas pajer efter nyzeeländskt recept.
NZ Pies är ett av de småföretag vars produkter säljs på coop.se.

Digital satsning för lokal mat
KFS HAR INVESTERAT i Foodla
som är ett digitalt verktyg som
gör det lätt för lokala odlare
och små livsmedelsföretag att
sälja sina produkter online.

Verktyget används bland annat
av coop.se. Med hjälp av Foodla
kan kunderna erbjudas ett
lokalt sortiment och butiksproducerad mat i Coops e-handel.

Ökad biologisk
mångfald
HJÄLP ATT VÄLJA HÅLLBART. Coops
hållbarhetsdeklarationer fungerar ungefär
som innehållsdeklarationen, men i stället
för att visa vad varan är gjord av får
du fram varans hållbarhetsavtryck. Du
skannar med Coop-appen eller Scan & Pay.

VÅRT SAMARBETE med Världsnaturfonden
WWF kring naturbetesmarker i Roslagen har
löpt på under året. De betande djuren gör
stor nytta för den biologiska mångfalden.
På sikt hoppas vi att Coop ska kunna sälja
lokalproducerat naturbeteskött från dessa
marker. Svenskt naturbeteskött får grönt
ljus i WWF:s köttguide. Här tar djurhållaren
Alexander Westerlund på Björknäs Gård i
Roslagen en paus tillsammans med sina djur.

SAMARBETE FÖR MINSKAT MATSVINN. Att

minska
den mängd mat som slängs har länge varit en av
KfS hjärtefrågor. Under året har vi även gått med
i ”Samarbete för minskat matsvinn” som samlar
många av livsmedelsbranschens aktörer och berörda
myndigheter med syftet att minska matsvinnet.
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HÅLLBARHET

Hela Sverige mot
hungerpandemin

Social hållbarhet
I den kooperativa värdegrunden finns det
ett tydligt fokus på solidaritet och hjälp till
självhjälp. Inom KfS kanaliseras detta genom
ett fortsatt engagemang i biståndsorganisa
tionerna We Effect och Vi-skogen. Vi är också
engagerade i organisationen Fairtrade som
hjälper odlare i utvecklingsländer att förbätt
ra de ekonomiska villkoren och arbetsmiljön.

CORONAPANDEMIN har
drabbat alla, men människor
som lever i fattigdom drabbas
allra hårdast. Den insamlingskampanj mot hungersnöd som
biståndsorganisationerna We
Effect och Vi-skogen startade
förra året har fortsatt under
2021. Hittills har kampanjen
samlat in 900 000 kronor. KfS
har deltagit tillsammans med
många andra företag inom
kooperationen. We Effect är
de kooperativa företagens
biståndsorganisation.

FAIRTRADE. Genom

att välja
Fairtrade-produkter bidrar vi
till att förbättra arbetsvillkoren
för odlarna.

”En av årets framgångar var
våra föräldraseminarier på
arabiska som nådde hela
4 000 personer, ett samarbete
mellan KfS och Mentor Sverige.
Utbildningarna sändes
digitalt via den arabiska
nyhetsplattformen
Al Kompis och
deltagarna var
överlag mycket
nöjda.”
Fayyad Assali, verksamhetschef Mentor
Sverige, där KfS är
generalpartner.
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VÅRA INVESTERINGAR

Stabil ekonomi
med låg risk
Med en stabil ekonomi kan vi bidra till största möjliga medlemsnytta. Grunderna
i vår investeringsfilosofi är hållbarhet, långsiktighet, försiktigt risktagande och
aktsamhet i hanteringen. Året har präglats av en mycket stark marknadsutveckling,
vilket bidragit till att föreningens investeringar har utvecklats mycket väl.
Årets resultat efter skatt uppgick till 2 728 Mkr (180 Mkr).
Siffror inom parentes avser 2020.

Kooperativa Förbundet och Coop

Kooperativa Förbundet, KF, består av 28 konsumentföreningar, varav KfS är en. Som förbund för konsumentföreningarna är KF:s uppgift att stärka den gemensamma
kärnverksamheten inom dagligvaruhandeln och att leva
upp till konsumentkooperationens verksamhetsidé om
att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt göra det möjligt för dessa att i sin konsumtion bidra
till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé
som kan sammanfattas i formuleringen ”Tillsammans
gör vi en bättre affär”.
Under 2021 fattades beslut om en större struktur
affär inom kooperationen. KfS avyttrade sina 33 procent
i samhandelsbolaget Coop Sverige AB (CSAB) till KF som
därmed blev helägare till bolaget. I samband med detta
förvärvade KfS (i januari 2022) butiksbolaget Coop Butiker
& Stormarknader AB (CBS) med samtliga butiker i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. KF ägs
fortsatt gemensamt av alla konsumentföreningar och KfS
röstandel är 26 procent. Se organisationsschema på sid 34.
För CSAB har fokus 2021 varit på fortsatt digitalisering
av verksamheten. Dessutom byggs ett högautomatiserat
lager i Eskilstuna. CBS har under året arbetat vidare med
driften av de omställda Nettobutikerna samt med att

NÄRODLAT. I Coop
Hagastaden i Stockholm
odlas kryddgrönt och
sallad i butiken.

ytterligare förbättra kundupplevelsen i alla butiker. CBS
har även fokuserat på utveckling och genomförande av
omnistrategin som, genom att skapa kopplingar mellan
den digitala och fysiska butiken, suddar ut gränserna
mellan traditionell handel och e-handel.
Atrium Ljungberg

Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs affärsidé är att
långsiktigt äga, förvalta och utveckla attraktiva stadsmiljöer. Verksamheten är koncentrerad till Stockholm,
där tre fjärdedelar av fastigheterna finns. Det resterande
beståndet finns i Uppsala, Malmö och Göteborg.
KfS innehav i Atrium Ljungberg uppgår till 26,1 procent
av aktiekapitalet och 21,5 procent av rösterna. KfS är den
största enskilda ägaren i bolaget avseende kapitalandel.
KfS bokförda värde i Atrium Ljungberg uppgick den 31
december 2021 till 174,5 Mkr (194). Marknadsvärdet var
vid samma tidpunkt 6 957 Mkr (6 682), vid aktiekursen
199,7 kronor. Utdelningen till KfS uppgick till 195,3 Mkr
(192). Övervärdet vid årsskiftet var därmed 6 782 Mkr
(6 488). För mer information, se al.se.
RNB Retail and Brands/Coala Life

RNB har tidigare informerat om avsikten att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dessa
till stabila och lämpliga ägare. Denna process slutfördes
under 2021.
DSE avyttrades till NK retail, ägt av fastighetsbolaget
Hufvudstaden. Polarn och Pyret såldes till Procuritas och
Brothers till Jotunfjäll. Vidare tillkännagavs i september
att RNB ingått avtal om omvänt förvärv av medicinteknikbolaget Coala Life AB.
Transaktionerna har medfört att majoriteten av
föreningens obligation är återbetald och att föreningen
nu äger 9,3 procent i Coala Life. Bolaget är noterat på
First North och marknadsvärdet på KfS andel uppgick per
31 december till 45 Mkr.
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Nyckeltal CBS-koncernen, 2021
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansnetto
Resultat efter skatt
Soliditet

18 973 Mkr
4 325 Mkr
269 Mkr
25 Mkr
7,3 %

Nyckeltal Atrium Ljungberg, 2021
Nettoomsättning
Periodens resultat
Fastighetsvärde
Antal fastigheter
Antal anställda

3 084 Mkr
3 757 Mkr
51 589 Mkr
67
321

ALGBASERAT DJURFODER. Volta

Greentech
har under året genomfört framgångsrika
fälttester som bekräftar den positiva effekten
av företagets algbaserade djurfoder. Nu är man
redo att skala upp verksamheten och planerar
expansion av fabriken i Lysekil under 2022.

SICKLA VÄXER. Atrium
Ljungberg planerar för 7 000
nya arbetsplatser och 1 500
bostäder fram till 2030 när
utbyggnaden av tunnelbanans
blå linje ska vara klar.

Övriga finansiella placeringar

KfS har totalt 3 005 Mkr placerade i indexfonder för
aktier och räntor med låg riskprofil. Dessutom finns ett
fondinnehav i Robur Global Impact på 283 Mkr, en aktiefond som investerar i bolag som bidrar till att uppfylla
FN:s 17 globala mål.
Vidare har KfS investerat i Alma Property Fund I och
II, fastighetsfonder inriktade på bostäder, lager, kontor
och handel, som har utvecklats positivt under året, samt
i Brunswick Real Estate Capital (BREC II SE), en fond som
finansierar fastighetsförvärv genom utlåning med bra
säkerheter.
Investeringarna i Alma och BREC uppgår totalt till
457 Mkr respektive 145 Mkr. Akka egendomsfond (hyres
rätter i närhet till svenska regionstäder) uppgår till
56 Mkr och under året har även en investering gjorts i
Trill Impact (mikrolån i tredje världen) med värde 56 Mkr.
Våra mindre innehav i Foodla (verktyg för onlinehandel) och Colive (delningsboende för unga vuxna) har
utvecklats enligt plan. En mindre investering gjordes i
början av året i Volta Greentech som utvecklar och producerar algbaserat djurfoder i syfte att minska metan
gasproblematiken relaterat till nötkreatur.
Balansomslutning (kr)

Tillgångar 2021-12-31
Balansomslutning 8 936 Mkr
Övriga aktier 17 Mkr
Alma, Brec, Akka, Trill 714 Mkr
Fordran KF/CBS 1 053 Mkr
Aktier CBS 1 520 Mkr
Insatskapital KF 422 Mkr

20 Mdr

10 Mdr

Övriga skulder
och avsättningar 173 Mkr
Medlemsinlåning 95 Mkr

5 Mdr
0
2018

2019

2020

Placeringar fonder
3 288 Mkr

Aktier Atrium Ljungberg
174 Mkr

Obekattade reserver 4 Mkr

2017

Kassa o bank 1 521 Mkr

Coala 45 Mkr

15 Mdr

2016

Övriga tillgångar 118 Mkr

Skulder och eget kapital 2021-12-31
Balansomslutning 8 936 Mkr

Synlig balansomslutning   Övervärde Atrium Ljungberg

2015

Inventarier 8 Mkr
Skytteholm 56 Mkr

2021
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Eget kapital 8 664 Mkr

Årsredovisning 2021
Förvaltningsberättelse

26%
är KfS ägarandel
i KF.

1medlemmar
183404
hade
KfS vid årsskiftet.

Styrelsen och verkställande direktören för
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd,
ekonomisk förening (702002–1445) upprättar
härmed årsredovisning för räkenskapsåret
1 januari–31 december 2021.
Verksamhet

Konsumentföreningen Stockholms (KfS) verksamhet har
under 2021 varit inriktad på att som ägare i Kooperativa
Förbundet (KF) och en av huvudägarna i Coop Sverige AB
(CSAB) utveckla en lönsam och effektiv detaljhandels
verksamhet som vilar på de konsumentkooperativa
värderingarna med medlemsnytta i fokus.
Under 2021 beslutades och avtalades om en strukturförändring som innebär att föreningen från januari 2022
lämnar sitt ägande i CSAB och istället direktäger butiksbolaget Coop Butiker & Stormarknader AB (CBS) till 100
procent, med butiker och onlinehandel i medlemmarnas
geografiska område.
Med utgångspunkt i föreningens värdegrund om
medlemsägande, nytänkande, omtanke om människor
och miljö, inflytande och ärlighet formas KfS verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och ge medlemmarna
möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Utifrån
detta har de övergripande målen för 2021 varit att skapa
ekonomisk nytta för medlemmarna, att arbeta med den
medlemsdemokratiska organisationen samt att fortsätta
driva framtidsstrategin mot målbilden för föreningens
verksamhet 2030. Den ovan nämnda strukturaffären, där
KF och CSAB renodlar sina respektive verksamheter och
KfS blir helägare till CBS, har också varit i fokus under
2021. Vidare har föreningen arbetat med att skapa konsumentkunskap och med opinionsbildning inom hälsa,
mat, miljö, etik och hushållsekonomi. Ett fortsatt arbete
med den digitala strategin har bedrivits. Dessutom medverkar föreningen till att vidga det kooperativa inflytandet i samhället och till att sprida den kooperativa idén.
På föreningens webbplats och i medlemsbladet Mer
Medlem (tidigare Medlem Stockholm) beskrivs föreningens verksamhet och där annonseras föreningens olika
medlemserbjudanden.
Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2021 haft åtta ordinarie möten
inklusive det konstituerande mötet. Dessutom har sju
extra styrelsemöten hållits. På styrelsemötena har bland
annat frågor som de strategiska övervägandena för
ägandet i KF, CSAB, CBS, RNB samt Atrium Ljungberg
behandlats. Förvärv av butiksverksamheten i CBS har
18
varit föremål för flertalet diskussioner och överväganden.
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Styrelsen har även arbetat med uppföljning av föreningens
ekonomi och investeringsfrågor.
Den medlemsdemokratiska organisationen

Medlemmarna i föreningen har möjlighet till insyn och
påverkan genom den demokratiska organisationen.
Föreningen hade vid årsskiftet 98 valda ägarombud och
10 tillförordnade ägarombud. Det fanns vid årsskiftet
ägarombud till 85 procent av Coops butiker i föreningens
område. De valda ägarombuden är ombud på föreningens stämmor och till årsstämman 2021 deltog 94
förtroendevalda (varav 87 ägarombud och 7 styrelseledamöter). Under hösten 2021 har ett strategimöte
genomförts med de förtroendevalda.
Inför KfS övertagande av aktierna i Coop Butiker &
Stormarknader AB tog föreningen under hösten 2021
över KF:s ansvar för den demokratiska organisationen
avseende Östergötland, Södermanland och Uppsala.
Det innebar att samtliga förtroendevalda i de aktuella
områdena gick över till KfS, som därefter, utöver de tillförordnande som anges ovan, kunde utse ytterligare 36
tillförordnade ägarombud och ersättare samt adjungera
13 personer till valberedningen för val av ägarombud.
Antal medlemmar

Antalet medlemmar i KfS uppgick den 31 december
2021 till 1 183 404, en nettoökning jämfört med föregående år med 336 675 medlemmar (av vilka 315 056
överfördes från KF under hösten 2021). Antalet aktiva
medlemmar som har avslutat sitt medlemskap är 11 855
stycken.
Hållbar utveckling

Alla har ett ansvar för hållbar utveckling, men eftersom
hållbarhet är en sådan komplex fråga är det inte alltid
lätt att veta vilka som är de bästa valen. KfS har satt
som mål att ”Medlemmarna ska konsumera smart och
hållbart” till 2030 och för att uppnå det verkar vi för att
Coops erbjudande till medlemmarna ska bli så hållbart
det bara går samtidigt som vi underlättar de hållbara
valen för våra medlemmar.
Coop har utvecklat en hållbarhetsdeklaration som
bedömer en varas hållbarhetsavtryck utifrån tio
områden som exempelvis klimat, arbetsförhållanden,
biologisk mångfald och vattenförbrukning. Den används
internt som ett verktyg för att förbättra sortimentet och
ut mot medlem som en hjälp för var och en att göra mer
informerade val. Coop satte 2021 nya mål i sitt klimat
arbete som är godkända av Science Based Targets och
validerade att vara i linje med vad Coop behöver göra för

att bidra till att jordens uppvärmning begränsas till max
1,5 grader. Hållbarhetsdeklarationerna kommer vara ett
viktigt verktyg i det arbetet.
Med FN:s globala mål som ram arbetar föreningen för
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. KfS har tagit
fram filmer och arrangerar digitala seminarier i syfte
att öka kunskapen i hur vi lever mer hållbart. Genom
samarbeten och partnerskap med organisationer, myndigheter och näringsliv bidrar vi till en hållbar utveckling.
Tillsammans kan vi göra stor skillnad.
Medlemserbjudanden

Totalt under 2021 hade föreningen 61 aktiviteter och
erbjudanden och 62 351 medlemmar deltog i före
ningens aktiviteter. Fokus för erbjudandena har varit
digitala evenemang och aktiviteter inom kultur, hälsa,
miljö och idrott.
På grund av pandemin har de fysiska evenemangen
varit begränsade. Familjedagar på Skansen, KfS Kungsholmen Runt och The Show of Christmas kunde dock
genomföras. I övrigt har de medlemserbjudanden som
våra medlemmar haft möjlighet att delta i till största
delen varit digitala.
Bistånd

KfS stödjer framförallt biståndsorganisationerna We
Effect och Vi-skogen. Totalt under 2021 har KfS skänkt
830 675 kronor till de båda organisationerna.
Konsumentkooperationens medlemmar i hela Sverige
har samlat in 6 072 030 kronor via Bistånd på köpet som
går till We Effect. KfS medlemmars andel av insamlingen
är 1 821 608 kronor. Till Vi-skogen har KfS medlemmar
samlat in 2 231 705 kronor via Biståndsknappen.
Särskilt fokus har under året riktats mot We Effects
kampanj ”Hela Sverige mot hungerpandemin” och till
deras projekt i Albanien.

sig på att äga och förvalta hyresbostäder i närhet till
svenska regionstäder, har utvecklats väl. Totalt uppgår
föreningens balansomslutning till 8 936 Mkr. Under året
investerades också 52 Mkr i Trill Impact mikrolånefond,
inriktad på mikrolån till småföretagare i tredje världen,
i linje med FN:s globala mål.
Vår ägarroll i KF och Coop

Föreningen är medlem i KF och ägarinflytandet utövas
genom styrelserepresentation i KF och genom representation på KF:s föreningsstämma. Föreningen är också
representerad i styrelsen för Coop Sverige AB (CSAB)
och Coop Butiker & Stormarknader AB (CBS). En viktig
uppgift är att bevaka KfS medlemmars intressen i den
kooperativa detaljhandelsverksamheten.
Under 2021 fördjupade föreningen diskussionerna
med KF om att förvärva hela eller delar av CBS butiks
verksamhet med syftet att åter bli en butiksdrivande förening. Dessa förhandlingar resulterade i en överenskommelse under hösten 2021, och i den större strukturaffären
som slutfördes i december 2021/januari 2022. Föreningen
är därmed nu helägare till butikerna och onlinehandeln i
vårt verksamhetsområde genom bolaget CBS.
Som en konsekvens av den överenskomna struktur
affären delade CSAB ut innehavet i CBS till ägarna
(KF respektive KfS) under hösten 2021. Samtidigt köpte
KF KfS andel om 33 procent i CSAB i december 2021.
Denna utdelning från CSAB och sedermera försäljning av
CSAB resulterade i en positiv resultateffekt i KfS om
1,37 miljarder kronor. KfS ägarandel i CSAB uppgår
därmed till 0 procent. KfS ägarandel i CBS uppgår till
100 procent från och med 10 januari 2022.
Det lokala inflytandet har fokuserats till butikerna i
föreningens verksamhetsområde i samarbete med Coop
Butiker & Stormarknader.

Förvaltning av tillgångar

Den kooperativa modellen och hållbarhetsarbete
i Coop Gruppen

Föreningen ska ha en effektiv och sund förvaltning av
sina tillgångar. De förvaltade tillgångarna delas upp i
strategiska och stödjande placeringar. De strategiska
placeringarna är föreningens innehav i KF, CBS och
Atrium Ljungberg. De stödjande placeringarna utgörs
av övriga tillgångar. Dessa utgörs främst av indexnära
aktie- och räntefonder och alternativa investeringar.
Utvecklingen på börsen har under året varit mycket stark
och våra innehav genererade en mycket god avkastning
för helåret.
Utöver indexförvaltningen investerar föreningen i
Robur Global Impact, en fond som har FN:s globala mål
som grund för sina investeringar, och i Nordea Global
Stars, ett förvaltningsuppdrag innehållande en aktieoch räntefond med hållbarhetsinriktning. Föreningens
likvida medel är placerade på bank. Föreningen har också
fortsatt att under året investera i fastighetsfonderna
Alma Property Partners I och II. Investeringen i Brunswick
Real Estate Capital Fond, Brec II SE, löper på. Fonden lånar
ut kapital till fastighetsinvesterare med god säkerhet.
Föreningens innehav i Akka egendom, som specialiserat

Ända sedan konsumentkooperationens start 1899 har
organisationens grundläggande syfte varit att skapa
medlemsnytta genom den samlade styrkan av många
medlemmars konsumtion. Idag ägs Coop av 3,7 miljoner
medlemmar som genom sitt personliga engagemang
och sina inköp lägger grunden för verksamheten. Allt
överskott som skapas går tillbaka till medlemmen eller
återinvesteras i verksamheten. Organisationen vilar på
en kooperativ värdegrund och styrs demokratiskt utifrån
principen en medlem – en röst. Med medlemmarnas intresse för ögonen agerar Coop för att bidra till en hållbar
utveckling och att leva upp till sin vision – att vara den
goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Inom Coop Gruppen, som består av Coop Sverige AB
och 28 konsumentföreningar, bedrivs ett samordnat hållbarhetsarbete. Genom det nära samarbetet mellan Coop
Sverige och föreningarna säkras effektivitetsvinster såväl
som kvalitet i hållbarhetsarbetet. För att läsa om Coop
Gruppens hållbarhetsarbete och de resultat som har
uppnåtts hänvisas till Coops årsberättelse, som offentlig19i mars och finns på Coops webbplats.
görs årligen

19

85%
av Coops butiker
i KfS område har
ägarombud.

61

olika aktiviteter och
erbjudanden hade
KfS under året.

62 351
medlemmar
deltog i föreningens
aktiviteter.

3,7
miljoner
medlemmar äger
Coop.

2,8
miljarder kronor
uppgick årets
resultat till, före
skatt och bokslutsdispositioner.

97%
är föreningens
synliga soliditet.

Innehaven i Atrium Ljungberg och RNB

KfS innehav i Atrium Ljungberg uppgår till 26,1 procent
av aktiekapitalet och 21,5 procent av rösterna. KfS är
den största enskilda ägaren i bolaget avseende kapital
andel. KfS bokförda värde i Atrium Ljungberg uppgick den
31 december 2021 till 174,5 Mkr (194). Marknadsvärdet
var vid samma tidpunkt 6 957 Mkr (6 682), vid aktie
kursen 199,7 kronor. Utdelningen till KfS uppgick till
195,3 Mkr (192). För mer information, se al.se.
RNB Retail and Brands AB (RNB) har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i
koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila
och lämpliga ägare. Denna process slutfördes under 2021
där man redan 27 januari tillkännagav att inkråmet i
DSE avyttrades till NK retail, ägt av fastighetsbolaget
Hufvudstaden. 31 mars slutfördes avyttringen av Polarn
och Pyret till Procuritas och avslutningsvis tillkännagavs
27 september avyttringen av Brothers till Jotunfjäll.
Vidare tillkännagavs 27 september att RNB ingått avtal
om omvänt förvärv av medicinteknikbolaget Coala Life
AB. Transaktionerna har medfört att majoriteten av före
ningens obligation är återbetald och ett ägande i Coala
Life om 9,3 procent. Coala Life är noterat på First North
och marknadsvärdet för KfS andel per 31 december
uppgick till 45 Mkr.

placeringar ska i huvudsak ske i indexnära ränte- och
aktiefonder och följs upp mot den definierade normal
portföljen.
Bland annat kan följande risker definieras:
• Ränterisk som består i att en ränteuppgång minskar
marknadsvärdet i utestående räntebärande tillgångar.
• Aktierisk finns för den del av portföljen som är
placerad i aktier där förändrade marknadsvärden kan
utgöra en risk.
• Valutarisk. En mindre del i aktieportföljen är placerad
i utländska aktier, vilket medför en mindre valutarisk.
I fastighetsfonden Alma Property Partners II och Trill
Impact mikrolånefond finns valutarisker då fonderna
är i euro respektive dollar.
• Likviditetsrisk. Risken att en placering inte omedelbart
kan omsättas på marknaden utan att stora förluster i
marknadsvärdet uppstår.
• Kreditrisk kan uppstå på grund av att motparten kan
få betalningssvårigheter.
Medlemsinlåning

Föreningens sammanlagda inlåning från medlemmarna
uppgår till 95,3 Mkr. Det utgår ingen ränta på medlems
kontona.
Resultat

Fastigheter

Stockholm Meeting Selection AB driver fortsatt Skytte
holm Hotell och Konferens enligt det hyresavtal som
tecknades hösten 2017. Verksamheten har utvecklats
relativt väl under året givet förutsättningarna. Det stora
tapp i omsättning relaterat till konferensverksamhet
som upplevdes i perioder av covidrestriktioner har delvis
kunnat pareras med ökat fokus mot privatmarknaden
och weekendgäster. Även om covidrestriktioner totalt
sett belastade verksamheten är den ökande privataffären
strategiskt viktig för jämn och hög beläggning på
hotellet. Under året påbörjades en upprustning under
projektnamnet ”Nordic Spa” i syfte att fortsatt attrahera
såväl konferens- som privatgäster.

Föreningens totala intäkter uppgår till 5,6 Mkr (5,7 Mkr).
Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter från
Skytteholm och övriga fastigheter samt vidarefakturerade
kostnader. Kostnaderna uppgår till 76,1 Mkr (66,1 Mkr).
Detta ger ett rörelseresultat på −70,5 Mkr (−60,4 Mkr).
Finansnettot uppgick under 2021 till 2 912,9 Mkr (245,1
Mkr).
Årets resultat för 2021 före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 2 842,4 Mkr (184,7 Mkr) och resultatet
efter skatt och bokslutsdispositioner till 2 728,2 Mkr
(180,2 Mkr).
Soliditet

Den synliga soliditeten i föreningen uppgår till 97,0 %
(97,8 %).

Övriga finansiella tillgångar

Av KfS övriga finansiella tillgångar var 3 288 Mkr placerat
i aktie- och räntefonder. Övriga räntebärande tillgångar
utgörs av vår kassa och uppgår på balansdagen till totalt
1 521 Mkr.

Händelse efter räkenskapsårets utgång

Risker

Förslag till överskottsfördelning

För att styra och stödja verksamheten inom KfS finns
ett antal styrande dokument och policyer. Verksamhets
planen redogör för de styrande dokumenten. För KfS
strategiska innehav i KF, CBS och Atrium Ljungberg är
riskerna främst kopplade till utvecklingen av svensk
detaljhandel och utvecklingen på fastighetsmarknaden.
Styrelsen följer löpande de olika innehaven och deras
marknaders utveckling.
När det gäller de övriga finansiella placeringarna regleras dessa av föreningens placeringspolicy som beskriver
20 Dessa
hur föreningen kan placera i finansiella instrument.

Enligt balansräkningen för föreningen uppgår det disponibla överskottet till 7 630 288 041 kronor. Styrelsen
föreslår att det disponibla överskottet enligt Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förenings
balansräkning disponeras enligt följande:
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Den 10 januari 2022 tillträdde KfS kvarvarande 67
procent av aktierna i Coop Butiker & Stormarknader AB
(CBS), varefter CBS är ett helägt dotterbolag till KfS.

Avsättning till reservfond
Balanseras i ny räkning
Summa

137 000 000 kronor
7 493 288 041 kronor
7 630 288 041 kronor

Resultaträkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening
Belopp i Tkr
Fastighetsrörelsen
Hyresintäkter
Vinst vid avyttring bostadsrätt
Fastighetskostnader
Resultat fastighetsrörelsen

Not

2021

2020

1

4 313
0
−5 653
−1 340

3 391
1 950
−7 092
−1 751

1 280
−70 456
−69 176

345
−59 026
−58 681

−70 516

−60 432

2 773 031
−16
139 878
2 842 377

230 065
−230
15 260
184 663

1 497
2 843 874

1 504
186 167

−115 637

−6 009

2 728 237

180 158

2

Föreningsrörelsen
Intäkter
Kostnader
Resultat föreningsrörelsen

1, 3

Bruttoresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat av aktieförsäljningar och nedskrivning aktier
Resultat efter finansiella poster

4
5
6

Bokslutsdispositioner
Överavskrivningar
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

7

ÅRETS RESULTAT

21
21

Balansräkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening
Belopp i Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

8
9

37 337
8 254

38 776
9 784

10

18 791
64 382

0
48 560

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Fordringar på intresseföretag

11
12
13

2 116 343
778 165
300 000
3 194 508

1 542 190
562 178
363 560
2 467 928

3 258 890

2 516 488

1 189
753 659
85 665
27 395
867 909

122
0
11 660
39 896
51 678

3 288 066
3 288 066

2 902 805
2 902 805

Kassa och bank

1 520 833

559 981

Summa omsättningstillgångar

5 676 808

3 514 464

SUMMA TILLGÅNGAR

8 935 697

6 030 952

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kund- och hyresfordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Kortfristiga placeringar

15
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Balansräkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening
Belopp i Tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

2021-12-31

2020-12-31

124 000
909 216
1 033 216

88 472
898 582
987 054

4 902 051
2 728 237
7 630 289

4 731 893
180 158
4 912 051

8 663 505

5 899 105

3 770
3 770

5 267
5 267

146 416
146 416

56 119
56 119

95 257
6 977
102 234

52 235
5 840
58 075

3 113
4 501
771
11 388
19 773

1 588
4 637
797
5 364
12 386

8 935 697

6 030 952

16

Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Medlemsinlåning
Övriga skulder

17

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Rapport över förändring eget kapital
Vid årets början
Avsättning reservfond
Nettoökning av insatskapital
Bortskrivning avslut medlemskap
Årets resultat
Vid årets slut

Bundna reserver

Fria reserver

Summa

987 054
10 000
35 527
635

4 912 051
−10 000

5 899 105

1 033 216

23
23

2 728 237
7 630 288

35 527
635
2 728 237
8 663 505

Kassaflödesanalys
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening
Belopp i Tkr

2021

2020

Den löpande verksamheten
Bruttoresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m m
Erhållen ränta och utdelning
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

−70 516
3 480
242 492
−16
−25 476
149 964

−60 432
1 379
202 465
−230
−22 054
121 128

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(−)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(−) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

−72 470
7 525
85 019

2 119
−2 522
120 725

−18 791
−106 389
915 636
5 567
796 023

0
−211 295
38 248
101 261
−71 786

36 361
−833
44 515
−233
79 810

2 771
−653
536
−4 233
−1 579

960 852
559 981
1 520 833

47 360
512 621
559 981

2021

2020

2 969
0
511
3 480

2 972
−1 950
357
1 379

1 520 833
1 520 833

559 981
559 981

3 288 066

2 902 805

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Netto av investering i och försäljning av kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Inbetalt insatskapital
Återbetalt insatskapital
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar av materiella anläggtillgångar
Resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Bortskrivning avslutade medlemskap
Likvida medel vid årets slut
Kassa och bank
Totalt redovisade kortfristiga placeringar ej klassificerade som likvida medel

24
24

Noter
Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Belopp i Tkr om ej annat anges.
NOT 1

Allmänna redovisningsprinciper		

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1.

Leasingintäkter
0–1 år
2–5 år
> 5 år

Värderingsprinciper m m
Finansiella instrument

Noterade värdepapper och investeringarna i Alma Property Partners
I och II AB och Brunswick Real Estate Capital II, Akka Egendom II AB
och Trill Impact (med undantag av tillgångar som har klassificerats
som andelar i intresseföretag) har värderats till verkligt värde enligt
Årsredovisningslagen 4 kap 14a§. Övriga finansiella instrument i
föreningens balansräkning avser sådana som ej kan värderas till
verkligt värde i enlighet med Årsredovisningslagen 4 kap 14b§. Av
dessa har långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderats
till upplupet anskaffningsvärde och övriga till anskaffningsvärde.
Tillgångar är i förekommande fall nedskrivna till bedömt nuvärde
eller verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader i det fall
detta är lägre än anskaffningsvärdet.

2021

2020

7 031
13 650
5 341
26 022

5 788
22 986
4 600
33 374

Av redovisade hyresintäkter ingår variabla hyresintäkter
med 1 916 Tkr (1 206 Tkr).
Leasingkostnader
0–1 år
2–5 år
> 5 år

Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter och Inventarier har vid första redovisningstillfället redovisats till anskaffningsvärde. Förvaltningsfastigheter
har delats upp på betydande komponenter med väsentligt olika
förbrukningstakt. Avskrivning sker över respektive tillgångs eller i
förekommande fall varje komponents nyttjandeperiod.

NOT 2

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års
aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av
skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla
väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade
och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt
att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

NOT 3

2021

2020

5 915
5 997
0
11 912

5 985
11 261
0
17 246

6 013

5 854

FÖRDELNING AV FASTIGHETSKOSTNADER

Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar

Skatt

2021
89
207
2 163
224
2 970
5 653

2020
135
182
3 577
225
2 973
7 092

UPPGIFTER OM PERSONAL
SAMT ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE

Anställda och personalkostnader

Intäkter

Intäkter värderas till verkligt värde av det som erhållits eller
kommer att erhållas.
Pensioner

Föreningens planer för ersättningar efter avslutad anställning har
klassificerats som förmånsbestämda enligt reglerna i BFNAR 2012:1
28 kapitlet. Föreningen tillämpar förenklingsreglerna enligt BFNAR
2012:1 28.14 b) vid redovisning av pensionerna. Detta innebär att
pensionsplaner där premie till försäkringsföretag betalas redovisas
som avgiftsbestämda planer. Pensionspremier som belöper på
perioder till och med balansdagen kostnadsförs, i förekommande
fall redovisas skuld eller fordran om preliminärt betalade premier
under räkenskapsåret avviker från detta. Föreningens pensioner
är tryggade genom Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse.
Stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelserna, varför ingen
avsättning redovisas i föreningens räkenskaper.

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Summa

2021
7
10
17

2020
7
10
17

Könsfördelning (andel kvinnor)
Styrelse
Ledande befattningshavare

2021
45%
40%

2020
38%
40%

Löner och ersättningar
Styrelse och vd
Övriga anställda inkl förtroendevalda
1 607 Tkr (1 680 Tkr)
Summa

2021
4 143

2020
3 903

14 564
18 707

13 853
17 756

2021
5 370

2020
5 180

25 Sociala kostnader
25

NOT 7

Löner och ersättningar

Styrelsens arvode och ersättningar bestäms på den årliga före
ningsstämman. Till styrelsens ordförande utgår ett årligt arvode om
170 500 kr, till vice ordförande 119 350 kr och till övriga styrelse
ledamöter utgår 85 250 kr. Styrelsen har dessutom erhållit ersättning
för genomförda sammanträden och förlorad arbetsförtjänst.
Till vd har lön utbetalats med brutto 2 938 Tkr (2 836 Tkr). Vd har
ingen avtalad bonus eller annan resultatbaserad rörlig lön. Vid uppsägning från föreningens sida har vd tolv månaders uppsägningstid
och rätt till avgångsvederlag uppgående till tolv månader.
I KfS stiftelsefack i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
finns ett icke obetydligt överskott och gottgörelse från pensions
stiftelsen gör att inga pensionskostnader har belastat årets resultat.
KfS har erhållit gottgörelse med 5,4 Mkr (4,9 Mkr) under 2021.
NOT 4

Utdelningar och vinst vid försäljning
och avyttring av kortfristiga placeringar
Orealiserade värdeförändringar på
kortfristiga placeringar
Orealiserade värdeförändringar på
långfristiga värdepappersinnehav
Utdelningar på andra placeringar
Utdelning från intressebolag
Ränteintäkter

NOT 5

189 742

48 296

211 100

91 911

227 892
194 254
1 912 904
37 139
2 773 031

−126 651
192 331
0
24 178
230 065

2021
−16
−16

2020
−230
−230

2021

2020

−16 009

−18 825

1 204
−539 554

−1 204
0

742 475

35 289

−48 238
139 878

0
15 260

−25 340

−5 714

0
−25 340

−7 587
−13 301

135

135

−90 432
−90 297

7 157
7 292

Redovisad skatt på årets resultat

−115 637

−6 009

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt

2 843 874

186 167

−585 838
−107

−39 840
−129

472 826

44 425

−131

−144

−2 392
5
0

−2 451
0
−7 587

0
−115 637

−283
−6 009

Skatt enligt gällande skattesats
20,6% (21,4%)
Effekt av ej avdragsgilla kostnader
Effekt av resultatposter avseende
näringsbetingade andelar som ej är
skattepliktiga/avdragsgilla
Skattepliktiga bortskrivningar av
medlemskap avseende dödsbon
Skattepliktig schablonintäkt
på fonder
Effekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatt pga ändrad taxering
Effekt av ändrad skattesats rörande
temporära skillnader
Redovisad skatt på årets resultat

RESULTAT AV AKTIEFÖRSÄLJNINGAR M M

Nedskrivning aktier i Coala Life/RNB
Retail and Brands
Nedskrivning/återförd nedskrivning
fordran ränta m m
Nedskrivning aktier i CSAB
Försäljning av aktier i Atrium
Ljungberg
Förlust hybridobligation RNB Retail
and Brands

2020

Uppskjuten skatt
Avseende temporära skillnader i
värden på materiella tillgångar
Avseende temporära skillnader i
värden på kortfristiga placeringar
och långfristiga värdepappersinnehav
Summa uppskjuten skatt

ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader

NOT 6

2020

2021
Aktuell skatt
Avseende inkomståret
Skatt pga ändrad taxering av tidigare
räkenskapsår
Summa aktuell skatt

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER

2021

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 8

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

53 579
53 579

53 579
53 579

−14 803
−1 439
−16 242

−13 363
−1 440
−14 803

37 337

38 776

Enligt fastighetsvärdering uppgår fastigheternas verkliga värde
till 80 Mkr.
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NOT 9

INVENTARIER

2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar
enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

34 147
34 147

34 147
34 147

−24 363
−1 530
−25 893

−22 830
−1 533
−24 363

Planenligt restvärde vid årets
slut, varav 4 450 Tkr avser konst

8 254

Vid årsskiftet 2021/22 är värdet på aktierna i Atrium
Ljungberg AB 6 957 Mkr (aktiekurs 199:70 kr). Övervärdet vid
årsskiftet är 6 782 Mkr.

2020-12-31

Redovisat resultat i AL enligt ÅR 2021, 3 757 Mkr.
Redovisat resultat i Coop Butiker & Stormarknader AB, enligt ÅR
2021, 25,2 Mkr.
NOT 12 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

IB anskaffningsvärden
Förvärv vinstandelslån Alma Property
Partners I och II AB
Förvärv vinstandelslån Akka
Egendom II AB
Förvärv Trill Impact
Konvertering till aktier i Coala Life
Omklassificering aktier i RNB
Retail and Brands
Nedskrivning Coala Life
Förvärv övriga aktier
Förvärv av andelar i Brunswick
Real Estate
Orealiserad värdeförändring
vinstandelslån
Försäljning bostadsrätt

9 784

NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp

Bokfört värde vid årets slut

2020-12-31

0
18 791
18 791

0
0
0

18 791

0

NOT 11 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

IB anskaffningsvärden
Inköp aktier i Atrium Ljungberg AB
Förvärv aktier i CBS AB erhållna
genom utdelning
Omklassificering andelar i
RNB Retail and Brands AB
Försäljning av aktier i Coop Sverige AB
Försäljning av aktier i Atrium
Ljungberg AB

IB årets nedskrivningar och reversering av nedskrivningar (orealiserade)
Omklassificering nedskrivning
Nedskrivning av aktier i RNB Retail
and Brands AB

Bokfört värde vid årets slut

2021-12-31
1 948 684
0

2020-12-31
1 897 129
52 557

1 519 691

0

Bokfört värde vid årets slut

2021-12-31
562 178

2020-12-31
389 042

27 348

53 947

738
51 765
34 800

41 405
0
0

26 354
−16 009
3 600

0
0
13 443

22 938

49 943

64 453
0

14 405
−7

778 165

562 178

Specifikation av föreningens innehav av långfristiga värdepapper
Bokfört värde
2021-12-31
457 116
144 935
55 718
55 671
45 145

−432 850
−900 000

0
0

−19 182
2 116 343

−1 002
1 948 684

−406 494
406 494

−387 671
0

Insatser
Alma Property Partners I och II AB
Brunswick Real Estate Capital II, Luxemburg
Akka Egendom II AB
Trill Impact
Coala Life
Märta Måås-Fjetterström, Verkstaden för Svenska
Mattor och Vävnader AB
Diverse övriga aktier/andelar

0
0

−18 823
−406 494

NOT 13 FORDRINGAR PÅ INTRESSEFÖRETAG

2 116 343

Lån Kooperativa Förbundet
ekonomisk förening
Obligationslån RNB Retail
and Brands AB
Nedskrivning obligationslån RNB
Retail and Brands AB

1 542 190

Specifikation av föreningens andelar i intresseföretag
Organisations- Bokfört värde
nummer 2021-12-31

Insatser
Kooperativa Förbundet ek. för.,
insatskapital
702001-1693
Atrium Ljungberg AB,
34 836 383 st B-aktier (26,1%)
556175-7047
Coop Butiker & Stormarknader AB (33%) 556030-5921

422 164
174 488
1 519 691
2 116 343
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2 500
17 080
778 165

2021-12-31

2020-12-31

300 000

300 000

0

227 000

0
300 000

−163 440
363 560

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter och
utdelningar
Övriga interimsfordringar

NOT 17 MEDLEMSINLÅNING

2021-12-31
1 591

2020-12-31
1 555

24 525
1 279
27 395

35 625
2 716
39 896

Vid årets ingång
Bortskrivning av avslutade
medlemskap
Inbetalningar/Utbetalningar
Vid årets utgång

2021-12-31
52 235

2020-12-31
53 526

−123
43 145
95 257

−317
−974
52 235

NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
NOT 15 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Bokfört värde, Robur
Bokfört värde, Nordea Funds

2021-12-31
1 631 643
1 656 423
3 288 066

2020-12-31
1 458 676
1 444 129
2 902 805

Förutbetalda hyresintäkter
Semesterlöneskuld och sociala
kostnader
Upplupen fastighetsskatt
Övriga interimsskulder

I de bokförda värdena ingår orealiserade värdeförändringar
med totalt 526 447 Tkr (315 347 Tkr).

2021-12-31

2020-12-31

2 071

2 206

144 345
146 416

53 913
56 119

2020-12-31
32

4 179
225
6 725
11 388

3 784
449
1 099
5 364

NOT 19 STÄLLDA SÄKERHETER
OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för uppskjutna
skatter avseende temporära
skillnader i värden på materiella
anläggningstillgångar
Avsättningar för uppskjutna skatter
avseende temporära skillnader i
värden på kortfristiga placeringar och
långfristiga värdepappersinnehav
Vid årets utgång

2021-12-31
259

2021-12-31
För skulder till kreditinstitut
Eventualförpliktelser
Den förpliktelse till Alma Property Partners I och II som ännu ej
utnyttjats utgör 162,3 Mkr
Den förpliktelse till Brunswick Real Estate som ännu ej utnyttjats
utgör 5,9 Mkr
Den förpliktelse till Akka Egendom II AB som ännu ej utnyttjats
utgör 11,0 Mkr
NOT 20 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Den 10 januari 2022 förvärvades resterande 67 procent av aktierna
i Coop Butiker & Stormarknader AB.

Definitioner
Avkastning eget kapital

Årets resultat

Nettoskuld

Resultat efter skatt i procent av
genomsnittligt eget kapital.

Nettoresultat efter skatt.

Räntebärande skulder minskade med
räntebärande tillgångar och likvida medel.

Soliditet
Avkastning sysselsatt kapital

Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter
i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Justerat eget kapital i procent av
balansomslutningen på balansdagen.

Omsättningstillväxt

Förändring av nettoomsättning jämfört med
föregående år i procent.

Synligt eget kapital
Rörelsemarginal

Eget kapital – bundet och fritt eget kapital.

Rörelseresultat (EBITDA, EBITA och EBIT) i
procent av nettoomsättningen.

Justerat eget kapital

Bruttoresultat

Justerat eget kapital – bundet och fritt eget
Nettomarginal
kapital plus 78 procent av obeskattade reserver. Årets resultat i procent av nettoomsättning.

Resultat efter föreningens intäkter
minus kostnader innan finansnetto,
bokslutsdispositioner och skatt.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital

Balansomslutningen minskad med icke
räntebärande skulder och uppskjutna
28
skatteskulder på obeskattade
reserver.

Årets resultat i procent av genomsnittligt
eget kapital (baserat på periodens ingående
och utgående balans).
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Styrelsens och verkställande
direktörens underskrifter
Stockholm den 18 mars 2022

Malin Dahlberg Markstedt

Ali Farokhian

Conny Fogelström

Jan Johnsson
Styrelsens ordförande

Jens Lanvin

Katrin Röcklinger

Lars Nilsson

Kerstin Wallentin

Marie-Louise Zetterström

Lars Ericsson
Vd

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2022

KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

Catharina Andersson
Förtroendevald revisor
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Jan Gerlofstig
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening, org. nr 702002-1445

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Konsumentföreningen
Stockholm med omnejd ekonomisk förening för år 2021. Föreningens
årsredovisning ingår på sidorna 18–31 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.

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.
Det registrerade revisionsbolagets ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 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 misstag. 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
revisionen. Dessutom:
Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
ansvar enligt dessa krav.
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
och återfinns på sidorna 2–17 samt 32–34. Det är styrelsen och
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informaVårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
tion eller åsidosättande av intern kontroll.
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
denna andra information.
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigatt läsa den information som identifieras ovan och överväga om
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredoviskontrollen.
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppverkar innehålla väsentliga felaktigheter.
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkinformation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
inget att rapportera i det avseendet.
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkdatumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
ställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 30 verksamheten.
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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.

fortlöpande bedöma föreningens 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.
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.
Revisorns ansvar

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande
bild av föreningens resultat och ställning.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk
förening för år 2021 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 enligt god revisorssed
i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt
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 föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

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
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle 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 18 mars 2022

KPMG AB
Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

Catharina Andersson
31 revisor
Förtroendevald
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Jan Gerlofstig
Förtroendevald revisor
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Ledamot sedan 2012
Egenföretagare

Jan Johnsson, ordförande
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Jens Lanvin
Ledamot sedan 2017
Futurist och omvärldsanalytiker

Lars Nilsson
Ledamot sedan 2013
Civilekonom

Katrin Röcklinger
Ledamot sedan 2020
Vd Konsumentkooperationens
pensionsstiftelse

Kerstin Wallentin, vice ordförande
Ledamot sedan 2015
Senior rådgivare och interimchef inom
kommunikation/marknad
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Marie-Louise Zetterström
Ledamot sedan 2021
Företagsstyrning, styrelseuppdrag

Ledningsgrupp

Lars Ericsson
Vd

Thomas Evers
Chefsjurist

Charlotte Klevenstedt
Vd-assistent

Helen Persson
Chef Medlemsverksamheten

Henrik Forzelius
Ekonomi- och finansdirektör
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KfS, KF och Coop – så hänger vi ihop
Organisationsschemat visar ägarförhållanden från januari 2022.
Med en röstandel om 26 procent är KfS (Konsumentföreningen Stockholm)
den enskilt största ägaren i KF. Det butiksdrivande företaget
Coop Butiker & Stormarknader AB (CBS) äger KfS nu till 100 procent.

26 %

100 %

Kooperativa
förbundet (KF)

Coop
Sverige AB

Övriga
dotterbolag

Medlemmar

Coop Butiker & Stormarknader AB
(CBS)

Ägarombud

198 butiker
och onlinehandel

Föreningsstämma

Valberedning för val
av styrelse och revisor

Styrelse

Revisor

Vd
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Valberedning för
val av ägarombud
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Box 3259, 103 65 Stockholm
www.kfstockholm.se
info@kfstockholm.se
Tel: 08-714 39 60
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