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Under 2018 har ingenting förändrats och samtidigt har stora saker skett. 

Motsägelsefullt kanske, men när det gäller Konsumentföreningen Stockholms 

syfte att göra Coop-butikerna ännu bättre för våra medlemmar är allt precis 

som vanligt. Det ska löna sig att vara medlem och vi som förening jobbar 

vidare för ännu mer medlemsnytta och hållbar konsumtion.

De stora förändringarna handlar om hur vi ska nå dit. Under 2018 klubbade 

stämman vår nya Framtidsstrategi 2030. Strategin är framtagen med stor 

delaktighet av våra förtroendevalda och den pekar ut vår riktning för de 

närmaste åren. 

Huvudsakligen handlar strategin om hur vi ska utöva vårt aktiva ägande i 

Coop, hur vi vill samarbeta med andra och att vi även fortsättningsvis kommer 

att engagera oss i hållbarhet och mathälsa. Det är en styrka för oss att ha ett 

sådant dokument att använda långsiktigt. Och det sätter en välbehövlig press 

på oss själva.

Tack vare Framtidsstrategi 2030 kommer vi att prova många nya saker de 

kommande åren. Vi vill hitta nya sätt att nå ut till medlemmarna. Vi vill jobba 

mer med innovationer tillsammans med Coop. Och vi vill samarbeta med nya 

partners. Allt för att skapa ännu mer medlemsnytta förstås. Det hoppas jag att 

medlemmarna ska märka.

Vår utmaning är att nå ut med det kooperativa budskapet, både till 

gamla och nya medlemmar. För mig är kooperation en spegelbild av Sverige 

när det är som bäst. Där man hjälper varandra, där man tillsammans med 

andra medlemmar skapar möjligheter både för sig själv och andra. Där inte 

aktieägarvinst är det primära utan nyttan för medlemmarna. Jag tycker att 

det kooperativa är ett fint alternativ som passar som hand i 

handske i dagens samhälle. Därmed är jag övertygad om att 

både kooperationen och konsumentföreningen har en framtid 

för sig.

Jag vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till alla 

förtroendevalda, ägarombud, medlemsambassadörer och 

medarbetare i föreningen. Utan ert engagemang och 

arbete skulle vi inte vara den stora och stolta förening 

vi är idag.

Lars Ericson

Vd, Konsumentföreningen Stockholm
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KfS i korthet
Konsumentföreningen Stockholm 
(KfS) har drygt 800 000 medlem-
mar – alla som har ett Coop-kort 
i Stockholmsområdet. Det gör oss 
till en av Sveriges i särklass största 
föreningar.

Som en av huvudägarna i Coop 
har vi möjlighet att göra butikerna  
så bra som möjligt för våra medlem-
mar. Bra utifrån butiksupplevelse, 
sortiment, pris, erbjudanden och 
från ett hälso- och hållbarhets-
perspektiv.

Vi ser det också som vår uppgift 
att informera konsumenter och 
påverka samhället i riktning 
mot ökad hållbarhet och mer 
medveten konsumtion.

I samarbete med andra  
företag erbjuder vi dess-
utom våra medlemmar 
rabatter, erbjudanden, 
föredrag samt kultur- och 
idrottsupplevelser.
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4,7
Året
i korthet

Föreningen och medlemmarna har 
tillsammans skänkt 4,7 Mkr till 
biståndsorganisationer, varav 2,3 Mkr 
via Bistånd på köpet och 2,0 Mkr via 
Biståndsknappen. Vi stödjer framförallt 
We Effect och Vi-skogen.

817 000
83
För 2018 uppgick årets resultat före 
skatt och bokslutsdispositioner till 
83 Mkr (294 Mkr). Det lägre resul-
tatet beror framförallt på att våra 
investeringar på Stockholms börsen 
utvecklats sämre än föregående år.

En ännu större förening! År 2018 passerade vi 800 000-strecket med råge. Vid årsskiftet var vi 
hela 817 006 medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm. Och fler vill vi bli!

BALANSOMSLUTNINGRESULTAT EFTER SKATT NYTTJADE MEDLEMSERBJUDANDEN

Vision
Vi är medlemmarnas bästa affär.

Mål
• En miljon medlemmar äger den 

bästa dagligvaruhandeln i Stockholm.

• Stockholmarna konsumerar smart 
och hållbart.

5 051 Mkr

5 302 Mkr

5 391 Mkr

2016 2017 20182016 2017 2018

113 Mkr 99 Mkr

261 Mkr 131 558

115 259

124 987

2016 2017 2018
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fyra barn per Coop-kort.

www.kfstockholm.se

Sagt

Framtidens utmaningar är det som framförallt har 
karaktäriserat föreningens arbete under 2018.  

Med Framtidsstrategi 2030 fick vi en tydlig riktning 
för hur och med vad vi ska jobba. Vår uppgift är 

oförändrad – att göra Coop så bra som möjligt för 
medlemmarna och att fortsätta jobba för hållbar 
konsumtion. Det nya är idéerna och energin att 

förändra. Vi har resurserna att tänka nytt!

och
2018

gjort
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om en av huvudägarna i Coop gläder vi oss 
åt att företaget fortsatt är lönsamt och följer 
sin affärsplan. Att vinsten inte är större beror 
framförallt på de stora investeringar som har 
gjorts i nya och omställda butiker samt i det 
mycket viktiga Coop Online. 

Vårt mål är att Coop ska vara konkurrenskraftigt för 
framtiden med en hållbar, lönsam tillväxt. För att nå 
dit måste företaget generellt hålla ett högt tempo och 
fortsätta utveckla näthandeln för mat. Framöver ser vi 
stora omställningar inom livsmedelshandeln och det är 
viktigt att ha beredskap för förändringar. Medarbetare 
inom Coop ska också känna till vår särställning som 
medlemsägt företag. 

Den nya ägarstrukturen, som innebär 
att KfS har knutits närmare butiksbo-
laget, har nu efter ett drygt år hittat 
sina former för styrningen, framförallt 
via konstruktiva ägarmöten och aktivt 
styrelsearbete med fokus på att utveckla 
butiksbolaget.

Stark finansiell ställning
Föreningens resultat för året uppgick  
till 83 Mkr, jämfört med 294 Mkr 
föregående år. Det lägre resultatet beror 
framförallt på den negativa utveck-
lingen för våra investeringar på börsen under det sista 
kvartalet 2018. Vi har dock en fortsatt mycket stark 
finansiell ställning.

Framtidsstrategi 2030 
Tillsammans med många av våra förtroendevalda har vi 
under ett drygt års tid arbetat fram en framtidsstrategi 
som antogs av stämman under våren. Framtidsstrategi 
2030 är vår nya färdplan, både när det gäller vart vi ska 
på lång sikt, men också våra huvudsakliga strategier 
för att nå dit. Det övergripande syftet är att fortsätta 
leverera medlemsnytta, och för att göra det måste 
vi förstå vad vi ska förbereda oss på. Strategin består 
huvudsakligen av tre delar: hur vi ska utöva vårt aktiva 
ägande i Coop, hur vi vill samarbeta med partners och 

att vi även fortsättningsvis kommer att engagera oss i 
hållbarhet och mathälsa.

Strategin innebär att vi kommer att initiera fler pilot-
projekt, jobba ännu mer digitalt och prioritera innovation 
tillsammans med Coop och andra partners. Den innebär 
också att vi höjer ambitionsnivån och sätter större press 
på oss själva att utvecklas och förnyas. Ett aktuellt exem-
pel inom delningsekonomi är vårt samarbete med sajten 
Hygglo där man kan hyra prylar istället för att köpa.

En digital framtid – och IRL
Redan under 2018 har vi provat nya kanaler för kommuni-
kation, till exempel en podd om familjeliv och ett konto 
på Instagram som syftar till att möta en yngre målgrupp 

på deras villkor. Nu går vi vidare och 
provar till exempel film om hållbar 
matlagning på YouTube.

Även om allt mer sker på nätet ser 
vi ett fortsatt behov av mötesplatser, 
både i butiken och i möten kring det 
som engagerar oss som individer. Ett 
exempel på detta är våra mycket väl-
besökta seminarier och föreläsningar.

Medlemsdemokratin är grunden 
Våra ägarombud är navet i förening-
ens demokratiska process. De fångar 

upp medlemssynpunkter i butik och för dem vidare till 
butikschefen, och de kan lyfta frågor till föreningen som 
vi tar vidare i vårt ägararbete centralt. Sedan våren 2018 
väljs ägarombuden på två år istället för som tidigare på 
tre, vilket förhoppningsvis leder till att fler är beredda 
att engagera sig i föreningen. Vid årets val slog vi rekord i 
antalet röstande, troligen tack vare att det gick att rösta 
digitalt och att kommunikationen kring valen samordna-
des med konsumentföreningarna i övriga landet.

En utmaning för oss, liksom för det flesta andra värde-
grundsbaserade organisationer, är att hitta personer som 
är villiga att bli förtroendevalda. Vi hoppas att fler känner 
att det är bra att göra saker tillsammans och att hjälpas 
åt. Förutsättningar för ökad medlemsdemokrati ser vi 
exempelvis via digitala kanaler.

S
”Vårt mål är 
att Coop ska 
vara konkur-

renskraftigt för 
framtiden med 
en hållbar, lön-

sam tillväxt.”
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Nya medlemmar
Rekrytering av nya medlemmar är en annan viktig 
fråga för att bibehålla föreningens kraft. Vårt mål är 
att vi ska bli en miljon och under 2018 passerade vi 
800 000-strecket. Vid årsskiftet 2018/2019 hade vi 
817 006 medlemmar.

De flesta av våra nya medlemmar är i åldern 25–35 
år och vi satsar på att locka fler i åldern 18–25 år. Våra 
grundvärderingar stämmer väl med många ungas syn,  
så vår utmaning är framförallt att lyckas kommunicera 
vårt budskap till den målgruppen. Vi arbetar också 
långsiktigt för att nå ut till gruppen nya svenskar.

Aktiviteter för alla
Vår Familjedag på Skansen var mer populär än någonsin 
med över 20 000 besökare. För många är det vid det här 
laget en tradition att ta med sig hela familjen och njuta 
av en dag på det fina och vackra friluftsmuseet. Utöver 
familjedagen har våra medlemmar möjlighet att gå in 
kostnadsfritt på Skansen ytterligare två dagar om året.

En annan folkfest är motionsloppet KfS Kungsholmen 
Runt som KfS är huvudsponsor till. Intresset för loppet 
har ökat för varje år och vi ser att många utnyttjar vårt 
medlemserbjudande med rabatterad startavgift.

Det samarbetsavtal vi sedan 2017 har med evene-

Det var fullsatt i stiliga 
Aula Magna på Stock-
holms universitet när 
KfS ordnade seminariet 
Tarmens flora och fauna.

SÖNDAG
2 SEPTEMBER 

FRITT INTRÄDE  
FÖR MEDLEMMAR.  

Upp till två vuxna och  
fyra barn per Coop-kort.

www.kfstockholm.se
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”Den gemensamma nämnaren  
för de flesta av våra arrangemang  

är hållbarhet.”

mangsarrangören Stockholm Live har gett oss möjlighet 
att erbjuda medlemmarna biljetter till populära konser-
ter och event. Hittills har vi framförallt använt biljetterna 
för utlottning och som tävlingspriser i syfte att stärka 
vår position i sociala medier. Samarbetet har också gjort 
det möjligt för medlemmarna att åka skridskor i Globen.

Hållbara evenemang
Alla medlemmar i KfS erbjuds ett stort antal aktiviteter 
och event. Den gemensamma nämnaren för de flesta  
av våra arrangemang är hållbarhet. Till två av årets stora 
succéer hör de seminarier som vi har ordnat i Aula  
Magna på Stockholms universitet. 

Vårseminariet Tarmens flora och fauna handlade  
om hur det vi äter påverkar vår hälsa och vilken roll  
våra tarmbakterier spelar för immunförsvaret. Under 
hösten bjöd vi in till seminariet Maten, hälsan och  
klimatet med professor Johan Rockström från Stock-
holm Resilience Centre och Anna Richert, matexpert  
på Världsnaturfonden WWF, som två av huvudtalarna. 
Båda arrangemangen hade över 1 000 åhörare, vilket 
visar på det stora engagemanget för hållbarhetsfrågor 
bland våra medlemmar.

Att laga mat av rester och att äta mer vegetariskt  
har vi haft ambitionen att uppmuntra under året. I sam-
arbete med kocken Paul Svensson deltog vi i projektet 
Re-taste där det bjöds på mat med kort hållbarhetsdatum 
från Coop-butiker på Södermalm. I samarbete med Coop 
deltog vi även i eventet Smaka på Stockholm med fokus 
på vegetarisk mat och varumärket Änglamark.

Under årets Almedalsvecka hade vi ett seminarium 
om hållbara förpackningar och representanter för KfS 
deltog även i andras seminarier och paneldebatter.

Populära medlemserbjudanden 
I samarbete med olika partners har vi möjlighet att 
erbjuda våra medlemmar rabatter på exempelvis 
föreläsningar, nöjen och kulturevenemang. Det största 
arrangemanget är vår egen Julshow i Globen som 
lockade rekordmånga medlemmar. Drygt 15 000 
perso ner hade nöjet att se några av våra mest folkkära 
artister. I samband med detta och andra evenemang har 
vi möjlighet att berätta om föreningens syfte och mål, 
vilket hjälper oss att stärka vårt varumärke. 

Den ideella organisationen Mentor Sverige arbetar 
med att ge ungdomar positiva förebilder. KfS är 
sponsor och generalpartner till Mentor eftersom vi 

En tur med Skansentåget är 
ett snabbt och bekvämt sätt 
att se lite mer av Skansen. På 
Familjedagen åker man gratis.

anser att denna form av socialt ansvar och omsorg 
är en naturlig del av kooperationen. Under året har 
vi bland annat bidragit till ett projekt där Mentor 
erbjuder högstadieskolor ett seminarium om mat och 
klimatpåverkan. I flera skolor i veckan har eleverna fått 
lära sig att minska matsvinnet och hur våra matvanor 
påverkar klimatet. 

I samarbete med Mentor erbjuder vi även våra 
medlemmar att delta i populära föräldrautbildningar. 
På försök har vi under året hållit föräldrautbildningar på 
somaliska och arabiska.

Skytteholm Hotell & Konferens på vackra Ekerö 
erbjuder rabatterade weekend-paket för medlemmarna. 
Vi hoppas att ännu fler ska utnyttja möjligheten att 
besöka denna oas så nära storstaden och upptäcka att 
den nya operatören Stockholm Meeting Selection har 
lyft verksamheten på ett mycket bra sätt.

Skytteholm rymmer även en god bit kooperativ his-
toria eftersom det köptes in som rehabiliteringshem för 
kooperationens chaufförer på 1930-talet. På Skytteholm 
finns också en unik samling skulpturer av Carl Milles.
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KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM I SAMARBETE MED LIFELINE MANAGEMENT

OF CHRISTMAS 
2018

OF CHRISTMAS 
2018

OF CHRISTMAS 
2018

V

BILJETTSLÄPP  24 AUG  
HÅLL UTKIK PÅ: 

www.kfstockholm.se

LENA PHILIPSSON
UNO SVENNINGSSON

MÅNS ZELMERLÖW
MOLLY HAMMAR
EBBOT LUNDBERG

ANDERS GLENMARK
KONFERENCIER MARK LEVENGOOD

Biståndsarbete som ger effekt
I den kooperativa värdegrunden finns det ett tydligt 
fokus på solidaritet och hjälp till självhjälp. Inom KfS  
kanaliseras detta genom ett fortsatt starkt engagemang 
för biståndsarbete. Sedan många år tillbaka stödjer  
föreningen biståndsorganisationerna We Effect och 
Vi-skogen. Detta sker bland annat genom att ägar-
ombud och medlemsambassdörer sprider information 
om organisationernas arbete vid event och i butiker.  
I höstas genomförde även We Effect en butikskampanj  
i syfte att berätta om sitt arbete och förklara Bistånd  
på köpet, vilket resulterade i ett ökat intresse och  
större bidrag. 

Föreningen är också engagerad i organisationen 
Fairtrade som hjälper odlare i utvecklingsländer att 
förbättra de ekonomiska villkoren och arbetsmiljön för 
medarbetarna.

Hållbarhet och mathälsa
Med hållbarhet som en av föreningens grundpelare har 
vi FN:s globala mål för hållbar utveckling som mått-
stock. Mycket av det vi gör styr konkret mot målen. Vårt 
engage mang i We Effect och Vi-skogen bidrar till exem-
pel till mål 5 om jämställdhet och till mål 1 och 2, ingen  
fattigdom och ingen hunger. Vår satsning tillsammans 
med Världsnaturfonden WWF på mer svenskt naturbetes-
kött bidrar till mål 15, ekosystem och biologisk mång-
fald, samt till mål 13, bekämpa klimatförändringarna. 
Mat svinnsarbetet med skolmaterialet Släng inte maten 
och Kapten Reko styr vi till mål 12, hållbar konsumtion 
och produktion, samt mål 13, bekämpa klimatföränd-
ringarna. 

Mål 17 om globalt partnerskap och samarbete ligger 
oss mest varmt om hjärtat. Vi driver vår verksamhet 
genom samarbeten med organisationer och genom att 
bidra till forskning. Vi är exempelvis engagerade i Mentor 
Sverige och föreningen Fairtrade, samt som partner i 
GIH:s forskningsprojekt kring barns fysiska aktivitet 
och hjärnhälsa. Andra områden är till exempel hållbara 
förpackningar och ökad konsumtion av fullkorn. Sam-
mantaget bidrar dessa engagemang till i stort sett alla 
de globala målen.

Som en av huvudägarna i Coop har vi varit med och 
ställt krav på och formulerat ambitioner för Coops nya 
hållbarhetsstrategi som presenterades i januari 2019. 
Vi försöker även påverka Coop så att det ska bli ännu 
enklare att göra hållbara och hälsosamma val i butiken.

Vid årets The Show of Christmas 
uppträdde Lena Philipsson, Uno 
Svenningsson, Måns Zelmerlöw, 
Mark Levengood (konferencier), 
Molly Hammar, Anders Glenmark 
och Ebbot Lundberg (dold i bilden). 

Fräsch butik. Under 2019 kommer de sista 
av Coops 118 butiker i vårt område att ha 
fått en ansiktslyftning. Moderniseringen har 
inneburit stora investeringar, men redan gett 
resultat i ett ökat nöjd-kund-index.

KfS verksamhet 
bidrar till flera av de 
globala målen.
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”Med hållbarhet som en av föreningens 
grundpelare har vi FN:s globala mål för 

hållbar utveckling som måttstock.”

Vår partnerorganisation 
Mentor möter många 
ungdomar i sitt viktiga 
arbete med att ge unga 
positiva förebilder.

Mat på ett klick. Coop.se växer och 
erbjuder många nyheter. I slutet av 
2018 lanserades en app som under-
lättar handeln från mobiltelefoner 
och surfplattor. Under 2019 kommer 
flera nya koncept, bland annat möj-
ligheten att beställa maten på nätet 
och hämta upp den i butiken.
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Självhjälp, rättvisa och solidaritet är några av de 
grundläggande kooperativa värderingarna. Dessa viktiga 

ord utgör även grunden för biståndsorganisationen  
We Effect där Anna Tibblin är generalsekreterare och  

KfS en av medlemsorganisationerna.

”Samverkan och 
medlemsdemokrati är 
helt grundläggande för 

hållbar utveckling”

Vad är We Effect?
– Vi är en svensk biståndsorganisation som hjälper 

fattiga att själva bekämpa fattigdomen. Tidigare hette vi 
Kooperation Utan Gränser.

Hur hänger We Effect ihop med KfS?
– We Effect och KfS har samma kooperativa grundidé 

– att människor är starkare tillsammans. I de 25 länder 
där We Effect jobbar gör vi samma sak som KfS gör i 
Sverige, nämligen jobbar för hållbar konsumtion och 
ökad ekonomisk nytta för medlemmarna i kooperativen. 

– Men inte nog med det. KfS medlemmar uttrycker 
dessutom sitt engagemang genom att samla in pengar, 
och så finns kopplingen organisation till organisation, 
medlem till medlem. Via oss stödjer KfS systerorganisa-
tioner i andra länder. På det sättet finns det ett mervärde 
i själva formen. Samverkan och medlemsdemokrati är 
helt grundläggande för hållbar utveckling både här och  
i fattiga länder.

Du är även generalsekreterare för Vi-skogen.  
Hur skiljer sig organisationerna åt?

– Skillnaden är inte jättestor. Vi samarbetar och tjänar på 
att hänga ihop. Och båda stödjer lokala organisationer för 
hållbar utveckling. We Effect med lite mer fokus på affärs-
utveckling och Vi-skogen med mer fokus på miljö och klimat.

Vad är det som är unikt med We Effect jämfört med 
andra biståndsorganisationer?

– Vi jobbar framförallt med att ge människor egna 
verktyg för att kunna påverka sin livssituation. I fattiga 
länder behöver man oftast börja med produktion av 
livsmedel. We Effect bidrar till en hållbar utveckling för 
landsbygdsbefolkningen och framförallt till förbättrade 
levnadsvillkor för kvinnor.

Från och med 2019 kommer bidragen från  
KfS och medlemmarna att gå till projekt i Albanien. 
Varför till ett europeiskt land?

– Albanien är det fattigaste landet i Europa, i vissa 
områden är det lika illa som i delar av Afrika. Vi jobbar 

med att stödja framväxten av arbetstillfällen  
genom hjälp till självhjälp. På västra 

Balkan handlar det framför-
allt om samarbete med 

olika bondeorga-
nisationer.

We Effect arbetar i 25 
länder i fyra världsdelar 
med att bekämpa fattig-
dom och orättvisor. De 
samarbetar med cirka 160 
lokala partner organisa-
tioner runt om i världen.

 HONDURAS 

 GUATEMALA 

 EL SALVADOR 

 NICARAGUA 

 UGANDA 

 KENYA 

 TANZANIA 

 MALAWI 

 MOÇAMBIQUE 

 ZAMBIA 

 ZIMBABWE 

 KAMBODJA 

 VIETNAM 

 BURMA/MYANMAR 

 SRI LANKA 

 FILIPPINERNA 

 PALESTINA 

 SVERIGE 

 BOSNIEN-HERCEGOVINA 

 KOSOVO 

 MOLDAVIEN 

 ALBANIEN 

 MAKEDONIEN 

 BOLIVIA 

 COLOMBIA 
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Hur arbetar ni med FN:s globala mål?
– Man skulle kunna säga att de globala målen styr vår 

verksamhet. Vi har valt att fokusera på mål 1, 2 och 
5, ingen hunger, ingen fattigdom samt jämställdhet. 
Varje biståndsprojekt har resultatmål som är 
direkt kopplade till de så kallade indikatorerna 
som finns till respektive mål. Det funkar bra 
som styrmedel mot våra partners och för 
rapporteringen till medlemsorganisa-
tionerna.

We Effect fyllde 60 år under 2018. 
Hur firade ni?

– Alla våra regionkontor runt om i världen 
firade och här i Stockholm hade vi ett intres-
sant seminarium och en fest tillsammans med 
våra medlemsorganisationer. Vi hyllade den ackumule-
rade erfarenheten hos alla engagerade människor och 
partnerorganisationer. Den kunskapen ger oss goda 
förutsättningar att uppnå de globala målen till år 2030. 
Det är vår målsättning, för då har vi sagt att vi ska lägga 
ner eftersom vi förhoppningsvis inte behövs längre. 

På vilket sätt har behovet av bistånd förändrats 
under era 60 år?

– Idag finns både mer kunskap och resurser. Kunskap 
och forskning om hur utveckling funkar och resurser i 
form av pengar, bättre fungerande stater, socialförsäk-
ringssystem och så vidare. Mycket har blivit bättre, men 
klimathotet har blivit större. Det går inte tillräckligt 
snabbt och framförallt inte för kvinnorna. På många håll 
är också klasskillnaderna mycket stora. Därför behövs 
fortfarande organisationer som We Effect.

Anna Tibblin
GÖR: generalsekre-
terare för We Effect
HAR BOTT I:  
Zimbabwe, Zambia, 
Nicaragua, El  
Salvador, Costa 
Rica, Guatemala, 
USA och Sverige
PRATAR: engelska, 
spanska och svenska
MOTTO: ”Människor 
förändrar världen”

100 kr

Av varje hundralapp som kommer in till We Effect 
går 90 kronor till ändamålet (utvecklingsbistånd och 
kommunikation).

Insamling 5 kr

Administration 5 kr

Ändamålskostnader 90 kr

Tillgång till vatten är en 
mänsklig rättighet, men också 
en fråga om jämställdhet.  
I fattiga länder tvingas 
kvinnor ofta gå flera kilometer 
för att hämta färskvatten.
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Vid stämman 2018 blev Emelie Gyllander Tano vald till 
ägarombud. Hon vill bland annat bidra med sina tankar 

om hur föreningen kan moderniseras. Emelies idéer 
stämmer väl överens med KfS Framtidsstrategi 2030.

”Min generation vet inte 
vad kooperation är”

Varför blev du ägarombud?
– Jag tycker att det är viktigt med kooperation inom 

dagligvaruhandel och konsumtion, men i min generation 
vet inte folk vad kooperation är, trots att det ligger så väl 
i tiden och är så viktigt. Jag vill hjälpa till att sprida det 
kooperativa budskapet.

Hur sammanfattar du syftet med KfS Framtids-
strategi?

– KfS kan påverka hur stockholmarna konsumerar i 
framtiden, men bara om vi fortsätter att vara relevanta 
för medlemmarna. Jag hoppas att strategin kan visa 
vägen och jag tror att den är mycket viktig för förening-
ens fortlevnad.

Vad ser du som föreningens största utmaningar 
framöver?

– Att hitta ett modernt sätt att föra ut vad KfS och Coop 
står för. Butiksaktiviteterna är trevliga, men de känns lite 
gammaldags. Om vi vill öka medlemmarnas engagemang, 
måste vi också tänka efter vad vi ska ha engagemanget 
till? Vad är det som gör oss unika och värdefulla, så att vi 

inte bara är ett lojalitetsprogram bland andra, utan  
ett medlemskap.

Vad ser du själv som en viktig framtidsfråga?
– Matvanor. Hur kommer det se ut framöver? Vi lagar 

mindre mat, men det finns samtidigt en större med-
vetenhet om vad vi stoppar i oss och att vi behöver äta 
hållbart. Här har Coop en viktig roll att fylla.

Nämn något som du tycker KfS är bra på?
– Föreläsningarna hänger bra ihop med värderingarna 

om utbildning och hållbarhet. Och så tycker jag att det 
har varit intressant att se föreningen ”inifrån”, att träffa 
andra ägarombud och styrelsen. Det finns så mycket 
kompetens och kvalitet. Det gör mig glad och stolt.

Vad tycker du KfS skulle kunna göra bättre?
– Påverka Coop att vara ännu kaxigare i sitt miljö- och 

hållbarhetsarbete. Att våga fatta ännu tuffare beslut. 
Och tänk om vi skulle kunna hitta en ny idé lika bra 
som Änglamark. Alltså något som omvälver och ger ett 
starkt avtryck både försäljningsmässigt, ideologiskt och 
miljömässigt. 

Ung medlem tycker till
VEM? Nadin Lezin, 26 år, yrkesarbetande 
matintresserad vegetarian. Skaffade 
Coop-kort när hon fyllde 18 år och 
flyttade hemifrån. 
VARFÖR? Coop kändes bäst i magen  
och som en investering i miljön. Upp-
skattar också möjligheten att handla  
för poängen.
VAD? Gillar Coops satsning på vege-
tariskt, men anser att mer kan göras. 

Tycker inte att Coop ligger så mycket i 
framkant som man ger sken av. 
NÄR? Får all sin matinspiration digitalt. 
Tycker att tidningen Mer Smak är fin, 
men skulle hellre se att pengarna lades 
på annat.
HUR? KfS borde bli bättre på att förklara 
vad det innebär att ”medlemmarna 
äger”. Och ha bättre erbjudanden för 
unga vuxna.

Emelie Gyllander 
Tano
ÄGAROMBUD: invald 
2018
BUTIK: Coop Örnsberg 
på Junkergatan
YRKE: dramapedagog 
och projektledare
FAMILJ: sambo och 
hund

Nadin Lezin.
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Emelie Gyllander Tano är 
ägarombud i Örnsberg.  
Hon brinner för att sprida 
det kooperativa budskapet.
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Familjedagen  
på Skansen
Runt 20 000 personer valde att besöka 
Skansen på årets familjedag. På scenen 
uppträdde bland andra Eric Saade, 
Mendez och Ana Diaz. Konferencier 
var Mark Levengood tillsammans med 
Kapten Reko. På programmet denna 
dag stod även cirkusskola, Ekostigen, 
tipspromenad med mera.

The Show  
of Christmas
Traditionen lever vidare och årets show 
hade rekordstor publik. Mer än 15 000 
åskådare njöt av stjärnglans i världsklass. 
Här är det Måns Zelmerlöw som framför 
den bejublade ”Fire in the rain”, ackom-
panjerad av 11-mannabandet under 
ledning av kapellmästare Jonas Gröning.

Årets julshow var ett så kallat Miljö-
märkt evenemang. Organisationen Håll 
Sverige Rents märkning syftar till att 
göra det enkelt för eventarrangörer att 
minska sin miljöpåverkan, i allt från 
transporter och inköp till nedskräpning. 
Genom att miljömärka event får 
besökarna möjlig-
het till upplevelser 
med så lite avtryck 
på miljön som 
möjligt.

Maten, hälsan 
och klimatet
Vårt höstseminarium handlade om 
att vägen till en mer hållbar värld 
till stor del går genom det vi lägger 
på tallriken. En av talarna var Johan 
Rockström, då chef för Stockholm 
Resilience Centre och aktuell med 
kokboken ”Eat good – Recept som 
förändrar världen”.

Tarmens flora 
och fauna
Vårt immunförsvar och vår hälsa påverkas 
av goda bakterier i tarmen. Hur dessa job-
bar fick vi lära oss om på det välbesökta  
vårseminariet. Här ses från vänster Minna 
Hellman, hållbarhetsstrateg på KfS, 
Henrik Ennart, journalist, Mats Lekander, 
professor i psykologi samt Maria Ahlsén 
och Jessica Norrbom, doktorer i fysiologi.

Medlemsnytta
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Åtråvärda  
konsertbiljetter
Under året har vi tävlat ut biljetter till en 
rad populära konserter som arrangeras 
i vår samarbetspartner Stockholm Lives 
arenor: Ericsson Globe, Hovet, Annexet 
och Tele2 Arena. Biljetterna är ett av 
många sätt att göra KfS mer attraktivt 
för yngre medlemmar.

Extra bidrag  
till Vi-skogen
Under 2018 skänkte KfS och medlem-
marna sammanlagt 4,7 Mkr till We Effect 
och Vi-skogen. Dessutom gav varje såld 
biljett till The Show of Christmas ett  
bidrag på 20 kr till Vi-skogen. Samman-
lagt blev det 300 000 kr extra till organi-
sationens viktiga arbete.

Smaka på 
Stockholm
Tillsammans med Coop deltog vi i Smaka 
på Stockholm, matfestivalen i Kungsträd-
gården, där flera av landets främsta kockar 
och restauranger samlades med fokus 
på framtidens mat. Besökarna kunde till 
exempel laga mat med Sigrid Bárány, 
från Sveriges Mästerkock, och prova på 
vegetariska rätter i vår foodtruck.

Löpartävling på 
Kungsholmen
KfS är huvudsponsor för KfS Kungs-
holmen Runt – en löpartävling i 
olika längder: halvmaraton, milen 
och knatte lopp. Medlemmar i KfS 
får rabatt på startavgiften till denna 
folkfest. Nästa lopp går av stapeln  
den 11 maj 2019.

Kapten Reko 
på Lill-Skansen
Vår populära Kapten Reko lär barn 
i förskolan varför de inte ska slänga 
mat och hur sambandet mellan 
människa, mat, 
djur och natur 
fungerar. Under 
våren 2018 
flyttade 
Kapten 
Reko in i 
sitt nybyggda 
högkvarter på Lill-
Skansen och blev 
på så sätt ännu mer 
tillgänglig för barn 
och vuxna.

Allmänhetens 
åkning i Globen
Tack vare samarbetet med Stockholm 
Live kunde vi på juldagen bjuda in 
medlemmarna till Allmänhetens åkning 
i Ericsson Globe. Många familjer och 
vänner tog tillfället i akt att glida 
runt på isen där bland annat mycket 
hockeyhistoria har skrivits.
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Våra investeringar

Kooperativa Förbundet och Coop
Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund som består 
av 30 konsumentföreningar, sju OK-föreningar, Folksam 
och Fonus. KF är majoritetsägare i Coop Sverige samt 
ägare av dotterbolagen KF Fastigheter, MedMera Bank, 
Vår Gård Saltsjöbaden och Vi Media. KF och KfS äger 67 
respektive 33 procent i Coop Sverige. Dagligvaruhandeln 
drivs i Coop Sveriges dotterbolag Coop Butiker och Stor-
marknader. Se organisationsschema på sid 32.

Som förbund för konsumentföreningarna är KF:s 
uppgift att stärka den gemensamma kärnverksamheten 
inom dagligvaruhandeln och att leva upp till konsument-
kooperationens verksamhetsidé om att skapa ekonomisk 
nytta för medlemmarna och samtidigt göra det möjligt 
för dessa att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveck-
ling för människor och miljö. En idé som kan sammanfattas 
i formuleringen ”Tillsammans gör vi en bättre affär”.  

KF ägs gemensamt av alla föreningar och KfS ägarandel  
i KF är 22 procent.

Den sedan 2017 nya bolagsstrukturen som innebar 
uppdelningen mellan Coop Sverige och Coop Butiker  
och Stormarknader har fortsatt under året. För Coop 
Sverige har fokus varit att få ett nytt samarbetsavtal 
på plats samt att bidra till marginalförbättringar i 
butiksdriften. För Coop Butiker och Stormarknader har 
fokus varit att få de återstående butikerna omställda 
till de två nya butikskoncepten Stora Coop och Coop 
samt att öka nyetableringstakten i syfte att nå en högre 
omsättning. Betydande investeringar har gjorts i Coop 
Online eftersom näthandeln förutspås ha en fortsatt 
stark tillväxt de närmaste åren. För mer information,  
se coop.se.

Atrium Ljungberg
Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs affärsidé är att 
långsiktigt äga, förvalta och utveckla attraktiva stads-
miljöer. 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 29,2 
procent av aktiekapitalet och 23,2 procent av rösterna. 
KfS är den största enskilda ägaren i bolaget avseende 
kapitalandel. KfS bokförda värde i Atrium Ljungberg upp-
gick den 31 december 2018 till 144 Mkr. Marknadsvärdet 
var vid samma tidpunkt 5 908 Mkr, vid aktiekursen 152,0 
kronor. Utdelningen till KfS uppgick till 175,3 Mkr. Över-
värdet vid årsskiftet var 5 764 Mkr (4 933 Mkr). För mer 
information, se al.se.

RNB Retail and Brands
RNB Retail and Brands äger, driver och utvecklar butiker 
och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler 
och kosmetik. RNB har 259 butiker och 15 e-handels-
platser i tio länder.

En effektiv och sund förvaltning med låg risk och god avkastning 
är en av hörnstenarna i KfS verksamhet. Med en stabil ekonomi 
kan vi bidra till största möjliga medlemsnytta. På grund av 
marknadernas utveckling under det sista kvartalet 2018 har 
utvecklingen av föreningens investeringar inte varit lika bra som 
tidigare år. Årets resultat efter skatt uppgick till 99 Mkr (261 Mkr). 

Under början av 2019 
kommer alla butiker i KfS 
område vara omställda till 
de nya butikskoncepten 
Stora Coop och Coop.
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Nyckeltal Coop-koncernen

Nettoomsättning 32 787 (32 188) Mkr
Balansomslutning 8 447 (8 152) Mkr
Resultat efter finansnetto 123 (13) Mkr
Resultat efter skatt 122 (15) Mkr
Soliditet 40,2 (40,1) %

Nyckeltal Atrium Ljungberg

Nettoförsäljning 2 629 (2 563) Mkr
Periodens resultat 3 453 (2 559) Mkr
Fastighetsvärde 44 201 (40 861) Mkr
Antal fastigheter 51 (53)
Antal anställda 302 (295)

Nyckeltal RNB per 2018-08-31

Nettoförsäljning 2 238 (2 216) Mkr
Rörelseresultat 47 (63) Mkr
Antal anställda 1 021 (1 028)
Soliditet 31,8 (30,3) %

KfS ägande i RNB Retail and Brands uppgick vid årsskiftet 
till 33,2 procent av aktiekapital och röster. Aktieinveste-
ringen är bokförd till 67 Mkr. De lån som KfS tidigare 
hade till RNB på 380 Mkr är återbetalda och den tidigare 
garantin är löst. KfS har del i ett obligationslån till RNB 
med marknadsmässiga villkor. KfS del uppgår till 232 Mkr. 

RNB lämnade ingen utdelning 2018. Årsstämman 
beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra en om-
strukturering av koncernen genom att skapa självständiga 
bolag och därmed minimera gruppstrukturen. För mer 
information, se rnb.se.

Övriga finansiella placeringar
KfS har totalt 2 051 Mkr placerade i indexfonder för aktier 
och räntor med låg riskprofil. Dessutom finns tillgångar i 
Nordea Stable Return Fund på 93 Mkr, i Nordea Stars på 
191 Mkr samt i Robur Global på 178 Mkr, en fond med de 
17 hållbarhetsmålen som bas. 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 till totalt till 273 Mkr.

Polarn O. Pyret och 
Brothers är två av 
varumärkena som ingår 
i RNB Retail and Brands.

Atrium Ljungberg har fått 
förtroendet från Stock-
holms stad att utveckla 
Slakthusområdet.

Skulder och eget kapital 2018-12-31 
Balansomslutning 5 391 Mkr

Balansomslutning (kr)

Obeskattade reserver  
periodiseringsfond 9 Mkr

Övriga skulder 65 Mkr

Medlemsinlåning 55 Mkr
Eget kapital (före skatt)  

5 262 Mkr

Tillgångar 2018-12-31  
Balansomslutning 5 391 Mkr

Aktier Atrium 144 Mkr

Aktier RNB 68 Mkr

Insatskapital KF 422 Mkr

Lån KF/Aktier Coop  
900 Mkr

Alma + BREC 273 Mkr

Lån RNB/obligation 
227 Mkr

Inventarier 14 Mkr

Skytteholm 42 Mkr

Övriga tillgångar 37 Mkr

Kassa o bank 744 Mkr

Placeringar fonder  
2 520 Mkr

201720142012

Synlig balansomslutning  Övervärde

12 Mdr

10 Mdr

8 Mdr

6 Mdr

4 Mdr

2 Mdr

0
20152013 2016 2018
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Styrelsen och verkställande direktören för 
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd, 
ekonomisk förening (702002–1445) avger härmed 
redovisning för föreningens förvaltning under 
räkenskaps året 1 januari–31 december 2018.

Verksamhet
Konsumentföreningen Stockholms (KfS) verksamhet är 
inriktad på att som ägare i Kooperativa Förbundet (KF) 
och en av huvudägarna i Coop Sverige AB (Coop) utveckla 
en lönsam och effektiv detaljhandelsverksamhet som 
vilar på de konsumentkooperativa värderingarna med 
medlemsnytta i fokus. 

Med utgångspunkt från föreningens värdegrund om 
medlemsägande, nytänkande, omtanke om människor 
och miljö, inflytande och ärlighet formas KfS verksam-
hetsidé att skapa ekonomisk nytta och ge medlemmarna 
möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

Utifrån detta har de övergripande målen för 2018 
varit att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna, att 
arbeta med den medlemsdemokratiska organisationen 
samt att fortsätta driva framtidsdialogen/strategin för 
att skapa en målbild för föreningens verksamhet 2030. 
Vidare har föreningen arbetat med att skapa konsu-
mentkunskap och med opinionsbildning inom hälsa, mat, 
miljö, etik och hushållsekonomi. Ett fortsatt arbete med 
den digitala strategin har bedrivits. Dessutom ska fören-
ingen medverka till att vidga det kooperativa inflytandet 
i samhället och till att sprida den kooperativa idén. 

På föreningens webbplats och i medlemsbladet Med-
lem Stockholm beskrivs föreningens verksamhet och där 
annonseras föreningens olika medlemserbjudanden.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2018 haft åtta ordinarie möten 
inklusive det konstituerande mötet. Dessutom har två 
extra styrelsemöten hållits. På styrelsemötena har 
bland annat frågor som de strategiska övervägandena 
för ägandet i KF, Coop, RNB samt Atrium Ljungberg 
behandlats. Styrelsen har även arbetat med framtidsstra-
tegin som antogs av årsstämman i maj. Andra frågor för 
styrelsen har varit uppföljning av föreningens ekonomi 
och efterlevnad av placeringspolicyn. 

Den medlemsdemokratiska organisationen 
Medlemmarna i föreningen har möjlighet till insyn och 
påverkan genom den demokratiska organisationen. 
Föreningen hade vid årsskiftet 95 valda ägarombud och 
4 tillförordnade ägarombud. Det finns ägarombud till 
84 procent av Coops butiker i föreningens område. De 
valda ägarombuden är ombud på föreningens stämmor. 
Val av ägarombud förrättades i början av 2018 och till 

2018

Förvaltnings -
berättelse

är KfS ägarandel i 
Coop Sverige.

medlemmar hade 
KfS vid årsskiftet.
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stämman var det 92 förtroendevalda (varav 83 ägarombud 
och 9 styrelseledamöter). Av ägarombuden var 38 nya. 
På stämman antogs Framtidsstrategi 2030. Strategin ger 
styrelsen och ledningen riktlinjer för sitt arbete framöver. 
Syftet med strategin är att föreningen ska fortsätta stå 
för innovation och nytänkande såsom föreningen alltid 
gjort. Under hösten 2018 har ett strategimöte genom-
förts med de förtroendevalda. 

Antal medlemmar 
Antalet medlemmar i KfS uppgick den 31 december 
2018 till 817 006 stycken, en nettoökning jämfört 
med föregående år med 12 465 stycken. Antalet aktiva 
medlemmar som har avslutat sitt medlemskap är 9 604 
stycken. 

Hållbar utveckling
Alla har ett ansvar för hållbar utveckling. Med FN:s globala 
mål som ram arbetar föreningen för ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Våra övergripande hållbarhetsmål 
är att verka för hållbar konsumtion, opinionsbilda i ämnen 
kopplade till hållbar utveckling, hushålla med resurser 
och verka för social hållbarhet. Med dessa mål som grund 
medverkar KfS i föredrag och debatter samt påverkar 
Coop, övrigt näringsliv, myndigheter och politiker i dessa 
frågor. 

Årets vårseminarium hade titeln ”Tarmens flora och 
fauna”. Dessutom ordnades ett välbesökt höstseminarium 
med titeln ”Maten, hälsan och klimatet”. I Almedalen 
handlade årets seminarium om ”Plastsveket”. KfS 
förtroendevalda ägarombud och våra ambassadörer 
har också engagerat sig på olika sätt för att sprida 
information om konsumentfrågor. Från och med andra 
halvåret 2018 är föreningens event hållbarhetsmärkta.

KfS har en hållbarhetspolicy med huvudsyftet att 
påverka såväl konsumenter som producenter i riktning 
mot en mer hållbar konsumtion. 

Medlemserbjudanden
Totalt under 2018 hade föreningen 96 aktiviteter och 
erbjudanden och 124 987 medlemmar deltog i föreningens 
aktiviteter. Fokus för erbjudandena har varit kultur, hälsa, 
miljö och idrottsevenemang. 

Alla medlemmarna har bjudits in till årets aktiviteter 
som exempelvis det årliga vårseminariet, familjedagen 
på Skansen med ytterligare två fridagar under året, jul-
showen på Globen och löpartävlingen KfS Kungsholmen 
Runt samt en rad andra medlemsaktiviteter. Avtalet med 
Stockholm Live som breddar vårt utbud av aktiviteter 
för medlemmarna har löpt på under året. I samarbete 
med KfS sponsorpartner Mentor har ett antal seminarier, 
föreläsningar och föräldrakurser genomförts.

Bistånd 
KfS stödjer framförallt biståndsorganisationerna We Effect 
och Vi-skogen. Totalt under 2018 har KfS och KfS med-
lemmar skänkt 4,7 Mkr, varav 2,3 Mkr gavs till Bistånd 
på köpet och 2,0 Mkr till Biståndsknappen. Även detta år 
har föreningen stöttat de kvinnor som ingår i We Effects 

projekt i norra Tanzania. Även en del av biljettintäkterna 
från julshowen i Globen har avsatts till bistånd.

Förvaltning av tillgångar
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, Coop, Atrium 
Ljungberg och RNB. De stödjande placeringarna utgörs 
av övriga tillgångar. Dessa utgörs främst av indexnära 
aktie- och räntefonder. Utvecklingen på börsen har  
under året varit negativ.

Föreningen har under året investerat i två aktie-
relaterade fonder, dels Robur Global Impact, en fond  
som har FN:s globala mål som grund för sina investeringar, 
och dels Nordea Global Stars, en aktie- och räntefond 
med hållbarhetsinriktning. Föreningens likvida medel 
är placerade på bank. Föreningen har också fortsatt att 
under året investera i fastighetsfonden Alma Property 
Partners I och beslutat att investera i Alma Property 
Partners II. Investeringen i Brunswick Real Estate Capital 
Fond, Brec II SE, löper på. Fonden lånar ut kapital till 
fastighetsinvesterare med god säkerhet. Totalt uppgår 
föreningens balansomslutning till 5 391 Mkr.

Vår ägarroll i KF och Coop 
Föreningen är medlem i KF och ägarinflytandet utövas 
genom styrelserepresentation i KF och genom represen-
tation på KF:s föreningsstämma. Föreningen är också 
representerad i styrelsen för Coop Sverige AB och Coop 
Butiker och Stormarknader AB. En viktig uppgift är att 
bevaka KfS medlemmars intressen i den kooperativa 
detaljhandelsverksamheten. Det samarbetsavtal som 
föregående år tecknades med KF, Coop och de detaljhan-
delsdrivande föreningarna innebär att en ny affärsmodell 
är fortsatt under implementering.  

KfS ägarandel i Coop Sverige uppgår till 33 procent. 
KfS insats i Coop Sverige uppgår till 900 Mkr i aktie-
kapital.

Det lokala inflytandet har fokuserats till butiksstruk-
turen i föreningens verksamhetsområde. Under året har 
ett antal Coop-butiker öppnats och moderniserats inom 
området. Föreningen har ett bra samarbete med Coop 
Butiker och Stormarknader som bland annat svarar för 
butiksdriften i föreningens område.

Den kooperativa modellen och 
hållbarhetsarbete i Coop Gruppen
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 3,5 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 

av Coops butiker i 
KfS område finns 
det ägarombud till.

olika aktiviteter och 
erbjudanden hade 
KfS under året.

medlemmar  
deltog i föreningens 
aktiviteter.

miljoner 
medlemmar äger 
Coop i Sverige.
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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 30 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 offentlig-
görs årligen i mars och finns på Coops webbplats.

Innehaven i Atrium Ljungberg och RNB 
KfS innehav uppgår till 29,2 procent av aktiekapitalet 
och 23,2 procent av rösterna i Atrium Ljungberg AB. 
Föreningen är den största enskilda ägaren i bolaget vad 
avser kapitalandel. Det bokförda värdet på KfS aktiepost 
i Atrium Ljungberg uppgick vid årsskiftet till 144 Mkr. 
Marknadsvärdet vid samma tidpunkt var 5 908 Mkr, vid 
aktiekursen 152,0 kronor. Föreningen har under året sålt 
100 000 aktier för totalt 16,2 Mkr. Utdelningen till KfS 
uppgick till 175,3 Mkr.

Värdet på föreningens aktier i RNB Retail and Brands 
AB uppgick till 67,4 Mkr vid årsskiftet. Aktierna är värde-
rade enligt anskaffningsvärdeprincipen med nedskrivning 
till marknadsvärde då detta är lägre. Vilket innebär en 
nedskrivning av aktierna på 45,6 Mkr för 2018. KfS inne-
hav i RNB är 11 246 598 aktier, vilket motsvarar en andel 
av kapital och röster på 33,2 procent. De två tidigare 
lånen på totalt 380 Mkr är återbetalda och föreningens 
garantiåtagande upphörde under året. Föreningen har 
tecknat en obligation på 232 Mkr med marknadsmässiga 
villkor. Obligationen har en löptid på tre år. RNB lämnade 
under året ingen aktieutdelning. 

Fastigheter
Från första mars 2018 tog Stockholm Meeting Selection 
AB över driften av Skytteholm Hotell och Konferens 
enligt det hyresavtal som tecknades hösten 2017. Verk-
samheten har utvecklats väl. 

Övriga finansiella tillgångar 
Av KfS övriga finansiella tillgångar var 2 520 Mkr placerat 
i aktie- och räntefonder. Övriga räntebärande tillgångar 
utgörs av vår kassa och uppgår till totalt 744 Mkr, vilka 
är placerade på bank.

Risker 
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, Coop, Atrium Ljungberg och RNB 
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 reg-
leras dessa av föreningens placeringspolicy som beskriver 
hur föreningen kan placera i finansiella instrument. Dessa 
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 den nya fastighetsfonden Alma Property Partners II 
finns en valutarisk då fonden är i euro.

• 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 55,4 Mkr. Det utgår ingen ränta på medlems-
kontona.  

Resultat
Föreningens totala intäkter uppgår till 9,3 Mkr (64,2 Mkr). 
Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter från 
Skytteholm och övriga fastigheter samt försäljning av 
biljetter till föreställningen på Globen samt vidarefaktu-
rerade kostnader. Kostnaderna uppgår till 76,3 Mkr 
(69,2 Mkr). Detta ger ett rörelseresultat på –67,0 Mkr 
(−5,0 Mkr). Finansnettot uppgick under 2018 till 150,4 Mkr 
(298,7 Mkr).

Årets resultat för 2018 före skatt och bokslutsdisposi-
tioner uppgår till 83,3 Mkr (293,7 Mkr) och resultatet 
efter skatt och bokslutsdispositioner till 98,7 Mkr 
(261,4 Mkr). 

Soliditet
Den synliga soliditeten i föreningen uppgår till 97,7 % 
(97,6 %).

Händelse efter räkenskapsårets utgång
Inga viktiga händelser finns att rapportera.

Förslag till överskottsfördelning
Enligt balansräkningen för föreningen uppgår det dis-
ponibla överskottet till 4 310 933 656 kronor. Styrelsen 
föreslår att det disponibla överskottet enligt Konsument-
föreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förenings 
balansräkning disponeras enligt följande:

Avsättning till reservfond 5 000 000 kronor

Balanseras i ny räkning 4 305 933 656 kronor

Summa 4 310 933 656 kronor

Mkr uppgick årets 
resultat till, före 
skatt och boksluts-
dispositioner.

är föreningens 
synliga soliditet.
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Belopp i Tkr Not 2018 2017

Fastighetsrörelsen

Hyresintäkter 1 2 586 3 015

Övriga fastighetsintäkter 1 199 13 367

Fastighetskostnader 2 −11 174 −23 838

Vinst vid avyttring fastighet och bostadsrätt 0 4 858

Resultat fastighetsrörelsen −7 389 −2 598

Föreningsrörelsen

Intäkter 5 441 42 914

Kostnader 3 −65 133 −45 349

Resultat föreningsrörelsen −59 692 −2 435

Bruttoresultat −67 081 −5 033

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 169 241 347 236

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 −123 −193

Resultat av aktieförsäljningar och nedskrivning aktier 6 −18 707 −48 360

Resultat efter finansiella poster 83 330 293 650

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond 11 083 0

Överavskrivningar −715 −529

Resultat före skatt 93 698 293 121

Skatt på årets resultat 7 4 998 −31 674

ÅRETS RESULTAT 98 696 261 447

Resultaträkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening



20

20

Balansräkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening

Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 41 656 43 095

Inventarier 9 13 660 17 669

55 316 60 764

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 10 1 533 236 1 579 155

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 277 324 249 811

Fordringar på intresseföretag 12 227 325 380 000

2 037 885 2 208 966

Summa anläggningstillgångar 2 093 201 2 269 730

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kund- och hyresfordringar 341 1 476

Övriga fordringar 18 441 4 683

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 15 018 10 159

33 800 16 318

Kortfristiga placeringar 14 2 519 586 2 053 415

2 519 586 2 053 415

Kassa och bank 744 183 962 100

Summa omsättningstillgångar 3 297 569 3 031 833

SUMMA TILLGÅNGAR 5 390 770 5 301 563
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Balansräkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening

Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Insatskapital 83 912 81 038

Reservfond 867 254 852 502

951 166 933 540

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 4 212 238 3 963 890

Årets resultat 98 696 261 447

4 310 934 4 225 337

Summa eget kapital 5 262 100 5 158 877

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 0 11 083

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 9 074 8 359

9 074 19 442

Avsättningar 15

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 1 395 855

Avsättning för uppskjuten skatt 15 102 37 643

16 497 38 498

Långfristiga skulder

Medlemsinlåning 16 55 421 54 065

Övriga skulder 7 742 7 312

63 163 61 377

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 554 3 438

Aktuella skatteskulder 30 047 12 802

Övriga skulder 601 283

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 6 734 6 846

39 936 23 369

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 390 770 5 301 563

Rapport över förändring eget kapital

Bundna reserver Fria reserver Summa

Vid årets början 933 540 4 225 338 5 158 878

Avsättning reservfond 13 100 −13 100

Nettoökning av insatskapital 3 145  3 145

Bortskrivn avslut medlemskap 1 381 1 381

Årets resultat 98 696 98 696

Vid årets slut 951 166 4 310 934 5 262 100
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Kassaflödesanalys
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening

Belopp i Tkr 2018 2017

Den löpande verksamheten

Bruttoresultat −67 081 −5 033

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde mm 6 158 −40 189

Erhållen ränta och utdelning 192 623 209 630

Erlagd ränta −123 −193

Betald inkomstskatt 0 −913

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 131 577 163 302

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(−)/Minskning(+) av rörelsefordringar −13 999 14 934

Ökning(+)/Minskning(−) av rörelseskulder −678 −2 665

Kassaflöde från den löpande verksamheten 116 900 175 571

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar −170 0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar −249 041 −64 995

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 407 212 609 858

Netto av investering i och försäljning av kortfristiga placeringar −499 130 −399 912

Kassaflöde från investeringsverksamheten −341 129 144 951

Finansieringsverksamheten

Inbetalt insatskapital 3 508 1 830

Återbetalt insatskapital −363 −344

Upptagna lån 3 819 397

Amortering av skuld −652 −698

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 312 1 185

Årets kassaflöde −217 917 321 707

Likvida medel vid årets början 962 100 640 393

Likvida medel vid årets slut 744 183 962 100

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i Tkr 2018 2017

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Avskrivningar av materiella anläggtillgångar 5 595 5 760

Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 23 0

Resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 −4 858

Avsättning till pension 540 855

Övriga intäkter bortskrivning dödsbon 0 −41 946

6 158 −40 189

Likvida medel vid årets slut

Kassa och bank 744 183 962 100

744 183 962 100

Totalt redovisade kortfristiga placeringar ej klassificerade som likvida medel 2 519 586 2 053 415
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Noter
Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Belopp i Tkr om ej annat anges.

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

Värderingsprinciper m m 
Finansiella instrument
Noterade värdepapper och investeringarna i Alma Property Partners I 
AB och Brunswick Real Estate Capital II (med undantag av tillgångar 
som 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 Års-
redovisningslagen 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.

Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter och Inventarier har vid första redovisnings-
tillfället 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. 

Skatt
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.

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 pensionsförsäkringsföretag 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 Konsumentkooperatio-
nens Pensionsstiftelse. Stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktel-
serna, varför ingen avsättning redovisas i föreningens räkenskaper. 

NOT 1  OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

2018 2017

Minimileasavgifter inom:

0–1 år 2 285 1 069

2–5 år 6 175 1 734

> 5 år 965 867

9 425 3 670

Föreningens hyreskontrakt avseende förvaltningsfastigheter 
klassificeras som operationella leasingkontrakt. Av redovisade 
hyresintäkter ingår variabla hyresintäkter med 0 (0) Tkr.

NOT 2  FÖRDELNING AV FASTIGHETSKOSTNADER

2018 2017

Taxebundna kostnader −419 −1 369

Uppvärmning −170 −330

Underhållskostnader −4 919 −16 177

Fastighetsskatt −70 −202

Avskrivningar −5 596 −5 760

−11 174 −23 838

NOT 3  UPPGIFTER OM PERSONAL  
 SAMT ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2018 2017

Kvinnor 7 8

Män 10 9

Summa 17 17

Könsfördelning (andel kvinnor) 2018 2017 

Styrelse 45% 45%

Ledande befattningshavare 40% 40%

Löner och ersättningar 2018 2017

Styrelse och VD 3 285 3 280

Övriga anställda inkl förtroendevalda 
1 414 Tkr (1 285 Tkr) 12 426 12 166

Summa 15 711 15 446

2018 2017

Sociala kostnader 5 020 4 942
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Löner och ersättningar
Styrelsens arvode och ersättningar bestäms på den årliga förenings-
stämman. Till styrelsens ordförande utgår ett årligt arvode om 
94 000 kr, till vice ordförande 70 500 kr och till övriga styrelseleda-
möter utgår 47 000 kr. Styrelsen har dessutom erhållit ersättning 
för genomförda sammanträden och förlorad arbetsförtjänst.

Till vd har lön utbetalats med brutto 2 603 Tkr (2 503 Tkr). 
Årlig pensionsavsättning görs med 35 % beräknat på lön. Övriga 
förmåner till vd utgörs av bil- och drivmedelsförmån. Vd har ingen 
avtalad bonus eller annan resultatbaserad rörlig lön.

I KfS pensionsstiftelse som förvaltas av KP finns ett icke obetyd-
ligt överskott och gottgörelse från pensionsstiftelsen i KP gör att 
inga pensionskostnader har belastat årets resultat. KfS har för år 
2018 erhållit 4,9 Mkr (4,6) Mkr.

NOT 4  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE  
 RESULTATPOSTER

2018 2017

Utdelningar och vinst vid försäljning 
och avyttring av kortfristiga placeringar 69 979 50 984

Orealiserade värdeförändringar på 
kortfristiga placeringar −102 937 19 486

Orealiserade värdeförändringar på 
långfr värdepappersinnehav 5 797 65 469

Utdelningar på andra placeringar 175 435 157 290

Ränteintäkter 20 967 54 007

169 241 347 236

NOT 5  ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH  
 LIKNANDE RESULTATPOSTER

2018 2017

Räntekostnader −123 −193

−123 −193

NOT 6  RESULTAT AV AKTIEFÖRSÄLJNINGAR M M

2018 2017

Nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar (orealiserad)
i RNB Retail and Brands −45 548 −48 360

Försäljning av aktier i Atrium 
Ljungberg och Folkets Hus 26 841 0

−18 707 −48 360

NOT 7  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2018 2017

Aktuell skatt

Avseende inkomståret −8 315 −13 128

Skatt pga ändrad taxering av tidigare 
räkenskapsår −9 228 0

Summa aktuell skatt −17 543 −13 128

Uppskjuten skatt

Avseende temporära skillnader i 
värden på materiella tillgångar 135 144

Avseende temporära skillnader i 
värden på kortfristiga placeringar 
och långfrist värdepappersinnehav 22 406 −18 690

Summa uppskjuten skatt 22 541 −18 546

Redovisad skatt på årets resultat 4 998 −31 674

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 93 698 293 121

Skatt enligt gällande skattesats 22% −20 614 −64 487

Effekt av ej avdragsgilla 
rörelsekostnader −266 −11 017

Effekt av resultatposter avseende 
näringsbetingade andelar som ej är 
skattepliktiga/avdragsgilla 34 480 34 604

Skattepliktiga bortskrivningar av 
medlemskap avseende dödsbon −363 0

Effekt av övriga skattemässiga 
justeringar −37 −2

Effekt av ej skattepliktig bortskrivning 
av avslutade medlemskap 0 9 228

Skatt pga ändrad taxering −9 228 0

Effekt av ändrad skattesats i uppskju-
ten skatt avseende årets resultat −1 369 0

Effekt av ändrad skattesats i 
uppskjuten skatt avseende tidigare 
års resultat 2 395 0

Redovisad skatt på årets resultat 4 998 −31 674

NOT 8  FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 53 579 53 579

53 579 53 579

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

Vid årets början −10 484 −9 045

Årets avskrivning enligt plan −1 439 −1 439

−11 923 −10 484

Planenligt restvärde vid årets slut 41 656 43 095

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

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 34 000 34 000

Årets anskaffningar 170 0

Årets avyttringar −23 0

34 147 34 000

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan

Vid årets början −16 331 −12 011

Årets avskrivning enligt plan −4 156 −4 320

−20 487 −16 331

Planenligt restvärde vid årets  
slut, varav 4 450 avser konst 13 660 17 669

NOT 10  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

2018-12-31 2017-12-31

IB anskaffningsvärden 1 860 745 1 860 745

Försäljning av aktier i Atrium 
Ljungberg AB −370 0

1 860 375 1 860 745

IB årets nedskrivningar och reverse-
ring av nedskrivningar (orealiserade) −281 589 −233 229

Nedskrivning av aktier i RNB Retail 
and Brands AB −45 549 −48 360

−327 138 −281 589

Bokfört värde vid årets slut 1 533 236 1 579 155
 

Specifikation av andelar i intresseföretag

Insatser
Organisations- 

nummer
Bokfört värde  

2018-12-31

Kooperativa Förbundet ek. för., 
insatskapital 702001-1693 422 164

Coop Sverige AB, 2 436 910 st 
aktier (32,8%) 556710-5480 900 000

Atrium Ljungberg AB, 
38 866 124 st B-aktier (29,2%) 556175-7047 143 593

RNB Retail and Brands AB, 
11 246 598 st aktier (33,2%) 556495-4682 67 479

1 533 236

Vid årsskiftet 2018/19 är värdet på aktierna i Atrium Ljungberg AB 
5 908 Mkr (aktiekurs 152 kr). Övervärdet vid årsskiftet är 5 764 Mkr.

Redovisat resultat i RNB enligt ÅR 2017/2018, 36,0 Mkr. 
Redovisat resultat i AL enligt ÅR 2018, 3 453 Mkr.
Redovisat resultat i Coop Sverige-koncernen enligt ÅR 2018, 
122 Mkr. 

NOT 11  ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2018-12-31 2017-12-31

IB anskaffningsvärden 249 811 119 347

Förvärv vinstandelslån Alma Property 
Partners I och II AB 20 521 16 343

Förändring av andelar i Brunswick 
Real Estate −6 520 47 810

Oreal värdeför Alma Property och 
Brunswick Real Estate 10 472 65 469

Märta Måås-Fjetterström, Verkstaden 
för Svenska Mattor och Vävnader AB 2 500 0

Förvärv av kapitalförsäkring 540 855

Förvärv av andra aktier insatser 0 1

Försäljning av andelar övriga 
värdepapper 0 −14

Bokfört värde vid årets slut 277 324 249 811
 

Specifikation av föreningens innehav av långfristiga värdepapper

Insatser
Bokfört värde  

2018-12-31

Alma Property Partners I och II AB 231 626

Brunswick Real Estate Capital II, Luxemburg 41 759

Märta Måås-Fjetterström, Verkstaden för Svenska 
Mattor och Vävnader AB 2 500

Kapitalförsäkring 1 395

Diverse övriga aktier/andelar 44

277 324

NOT 12 FORDRINGAR PÅ INTRESSEFÖRETAG

2018-12-31 2017-12-31

Reversfordran RNB Retail and Brands 
AB enl. låneavtal 0 380 000

Obligationslån RNB Retail and Brands 
AB 232 000 0

Nedskrivning obligationslån RNB 
Retail and Brands AB −4 675 0

227 325 380 000

NOT 13  FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
 OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 1 434 1 068

Upplupna ränteintäkter och 
utdelningar 10 538 6 758

Övriga interimsfordringar 3 046 2 333

15 018 10 159
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Definitioner
Avkastning eget kapital
Resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt eget kapital.

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

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

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

Årets resultat
Nettoresultat efter skatt

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av
balansomslutningen på balansdagen.

Synligt eget kapital
Eget kapital – bundet och fritt eget kapital.

Justerat eget kapital
Justerat eget kapital – bundet och fritt eget
kapital plus 78% av obeskattade reserver.

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

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med
räntebärande tillgångar och likvida medel.

Omsättningstillväxt
Förändring av nettoomsättning jämfört med
föregående år i procent.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av 
nettoomsättning.

Nettomarginal
Årets resultat i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt 
eget kapital (baserat på periodens ingående 
och utgående balans).

NOT 14  KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2018-12-31 2017-12-31

Bokfört värde, Robur 1 196 172 914 074

Bokfört värde, Nordea Funds 1 318 329 1 134 061

Bokfört värde, Swedbank övriga 
placeringar 5 085 5 280

2 519 586 2 053 415

I de bokförda värdena ingår orealiserade värdeförändringar med 
totalt −9 981 (92 956) Tkr.

NOT 15  AVSÄTTNINGAR

2018-12-31 2017-12-31

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 1 395 855

Avsättningar avseende temporära 
skillnader i värden på materiella  
anläggningstillgångar 2 477 2 790

Avsättningar avseende temporära 
skillnader i värden på kortfristiga 
placeringar och långfristiga  
värdepappersinnehav 12 625 34 853

Vid årets utgång 16 497 38 498

NOT 16 MEDLEMSINLÅNING

2018-12-31 2017-12-31

Vid årets ingång 54 065 92 663

Bortskrivning av avslutade 
medlemsskap −1 400 −37 936

Inbetalningar/Utbetalningar 2 756 −662

Vid årets utgång 55 421 54 065

NOT 17  UPPLUPNA KOSTNADER   
 OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyresintäkter 308 170

Semesterlöneskuld och sociala 
kostnader 3 652 3 697

Upplupen fastighetsskatt 487 267

Övriga interimsskulder 2 287 2 712

6 734 6 846

NOT 18  STÄLLDA SÄKERHETER  
 OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2018-12-31 2017-12-31

För skulder till kreditinstitut

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelser 0 140 000

Den förpliktelse till Alma Property 
Partners I och II som ännu ej 
utnyttjats utgör 340,5 Mkr 

Den förpliktelse till Brunswick Real 
Estate som ännu ej utnyttjats utgör 
108,7 Mkr 
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Konsumentföreningen 
Stockholm med omnejd ek.för. för år 2018. Föreningens årsredovisning 
ingår på sidorna 16–27 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för föreningen.

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.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och återfinns på sidorna 1–15 och 30–32. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna in-
formation och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om infor-
mationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 
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 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 som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fort-
sätta 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.

 
Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (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 på 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 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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 års-

redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga 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 misstag, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, 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 granskningsåtgär-
der 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 uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsredovisningen. 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 fortsät-
ta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-
rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredo-
visningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ek. för., org. nr 702002-1445
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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.

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 Konsu-
mentföreningen Stockholm med omnejd ek.för. för år 2018 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget 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 obe-
roende i förhållande till föreningen 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 beträf-
fande 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, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning-
en av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen 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 åt-
gärder 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
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 fören-

ingar, 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 ersätt-
ningsskyldighet 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 använ-
der den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskning-
en 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 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, områ-
den 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.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 21 mars 2019

KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

 

Claes Göthman
Förtroendevald revisor

 

Catharina Andersson
Förtroendevald revisor
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Malin Dahlberg Markstedt
Ledamot sedan 2016
Manager 
Rädda Barnen

Ali Farokhian
Ledamot sedan 2016
Global Business Manager 
Tobii AB 

Lars Nilsson
Ledamot sedan 2013
Civilekonom

Camilla Dahlin-Andersson
Ledamot sedan 2004
Ordförande Newstag

Conny Fogelström
Ledamot sedan 2012
Vd 
Chairman Konsult AB

Jens Lanvin
Ledamot sedan 2017
Futurist och omvärldsanalytiker

Jan Johnsson
Ordförande sedan 2017 
Ledamot sedan 2016
Vd, Stockholm Ledarkonst AB

Kerstin Wallentin
Ledamot sedan 2015
Senior rådgivare och interimchef inom 
kommunikation/marknad

Kristina Kamp
Ledamot sedan 2008
Pensionsekonom  
Min Pension
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LedningsgruppLedningsgrupp

Lars Ericson
Vd

Thomas Evers
Chefsjurist 

Charlotte Klevenstedt
Vd-assistent

Helen Persson
Chef Medlems verksamheten

Per Thunell
Ekonomi- och finansdirektör
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Organisationsschema
Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en av de största ägarna i Kooperativa  
Förbundet (KF), där KfS äger 22 procent. Dessutom uppgår KfS direktägande i  
Coop Sverige till 33 procent.

Konsumentföreningen Stockholm (KfS)

Medlemmar

Ägarombud

Föreningsstämma

KfS äger 33 % av  
Coop Sverige AB

KfS äger 22 % av KF

Kooperativa Förbundet (KF)

Valberedning för val av 
styrelse och revisorer RevisorStyrelse

Vd

Valberedning för val  
av ägarombud





Coop Sverige AB

67 %

Coop  
Butiker och  

Stormarknader AB

MedMera Bank ABKF Fastigheter Övriga bolag Konferens och 
Media
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