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Nu är vi nästan 800 000 medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm.  

En imponerande siffra, men så har vi också en mycket sund verksamhetsidé.  

Att många konsumenter går samman och blir delägare i de butiker där de gör 

större delen av sina livsmedelsinköp är smart. Det var smart för 101 år sedan 

när föreningen startade och det är det än idag.

Grunden för vår förening är att det ska löna sig att vara medlem. Och det 

gör det. Våra Coop-kort ger oss poäng på inköp, rabatter och erbjudanden. 

Tack vare medlemsinflytandet har vi också möjlighet att påverka Coop så att 

vi medlemmar blir nöjda och stolta över våra butiker. Det gör vi bland annat 

inom hållbarhetsområdet. Vårt engagemang har bidragit till det hållbara  

sortiment Coop-butikerna erbjuder och föreningen har en stark röst i opinio-

nen kring konsument- och hållbarhetsfrågor. 

Föreningens viktigaste uppgift framöver är att fortsätta leverera god med-

lemsnytta. Detta gör vi genom att stärka Coop i deras kundlöfte om prisvärd, 

hållbar matglädje samt att bibehålla vår position på konsument- och hållbar-

hetsområdet. Grunden för detta är att vi lyckas med den fortsatta utveck-

lingen av Coop. Med bra butiker, en sund och lönsam tillväxt och ännu bättre 

information om fördelarna med ett medlemskap i föreningen kan vi bli ännu 

fler medlemmar och därmed ännu starkare. 

Med den stora inflyttning som sker till Stockholm har vi potential att öka 

medlemsantalet i föreningen ytterligare. Det är min övertygelse att Sverige 

som land mår bättre om så många som möjligt är delaktiga i samhället. Om vi 

som kooperation kan bidra till att engagera fler, tycker jag att vi ska göra det. 

Vi är en förening för alla. 

Vi lever i en tid av stora samhällsförändringar där bland  

annat digitalisering, robotisering och klimatförändringar  

skapar nya förutsättningar. I vår framtidsstrategi anpassar  

vi oss till dessa förändringar samtidigt som vi lyssnar på  

medlemmarnas synpunkter och önskemål.

Jag vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till 

alla förtroendevalda, ägarombud, medlemsambassa-

dörer och medarbetare i föreningen. Utan ert enga-

gemang och arbete skulle vi inte vara den stolta och 

stora förening vi är idag.

Lars Ericson

Vd, Konsumentföreningen Stockholm
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KfS i korthet
Konsumentföreningen Stockholm 
(KfS) har cirka 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 dessutom våra medlem-
mar rabatter, erbjudanden, föredrag 
samt kultur- och idrottsupplevelser.
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Året
i korthet

Föreningen och medlemmarna har 
tillsammans skänkt 4,8 Mkr till bistånds-
organisationer, varav 2,2 Mkr via bistånd 
på köpet och 1,9 Mkr via bistånds- 
knappen. Vi stödjer framförallt We Effect 
och Vi-skogens arbete i Afrika.

794 412
294
För 2017 uppgår årets resultat  
före skatt och bokslutsdispositioner 
till 294 Mkr (117 Mkr). Den stora för-
bättringen beror främst på att våra 
investeringar har utvecklats väl.

Vi växer! Nu är vi nästan 800 000 medlemmar (vid årsskiftet exakt 794 412) i Konsument- 
föreningen Stockholm. Och fler vill vi bli!

Vi är många! Coop ägs av sammanlagt  
3,4 miljoner medlemmar, varav  
0,8 miljoner är med i Konsument- 
föreningen Stockholm. Allt överskott från 
Coop går tillbaka till medlemmarna eller  
återinvesteras i verksamheten. 

BALANSOMSLUTNINGRESULTAT EFTER SKATT NYTTJADE MEDLEMSERBJUDANDEN

3,4
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Bra grund för fortsatta satsningar
Föreningens viktigaste uppgift är att göra 
Coop så bra som möjligt för medlemmarna, 
både på kort och lång sikt. Som en av huvud-
ägarna är vi förstås glada att Coop nu går 
med vinst. Den modernisering och nyinves-
tering som har gjorts i befintliga butiker har 
gett en bra utväxling försäljningsmässigt. Så 
pass bra att Coop har kunnat betala tillbaka 
de 600 Mkr som föreningen lånat ut – ett 
bevis för att kapitalet har gjort nytta. 

Det är också mycket glädjande att för-
eningen gör ett resultat på 294 Mkr, vilket 
är 177 Mkr bättre än förra året. Ökningen 
beror främst på att våra investeringar har 
gått bättre än tidigare och att vi har haft ett 
antal engångsintäkter. Våra goda finanser ger 
oss handlingsutrymme, bland annat för att 
kunna fortsätta stödja Coop långsiktigt.

Coop har alltså kommit en bra bit på  
väg, men vi kan inte nöja oss med det. Vi  
i föreningen har fortsatt driva på för att  
Coop ska ta marknadsandelar och växa, vilket 
är en förutsättning för att bibehålla lön-
samheten på lång sikt. Nästa steg för Coop 

handlar om att öka takten såväl online som 
i nyetableringar av butiker. 

Under året har vi tillsammans med Coops 
övriga ägare enats om en ny struktur för 

verksamheten. I korthet innebär det att vi 
i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) 
fördjupar vårt engagemang i butiksbolaget 
Coop Butiker och Stormarknader, även om vi 
inte helt släpper vårt inflytande i partihan-
delsbolaget. Förändringen förtydligar vår roll 
och vi förväntar oss att den ska ge ännu mer 
medlemsnytta. 

Ännu starkare ihop
Tillsammans med KF och landets övriga konsu-
mentföreningar har vi jobbat fram en ny  
modell för ännu starkare samverkan. Med 
denna vill vi tydliggöra vårt gemensamma 
varumärke och i ännu högre grad än tidigare 
kunna fatta strategiska beslut. Genom att hålla 
ihop kan vi till exempel få ännu bättre inköps-
priser och stärka varumärket Coop.

I förhållande till Coop har vi som förening 
två uppgifter till. Vi vill dels driva på för att 
Coop ska behålla förstaplatsen när det gäller 
hållbarhet, både vad gäller utbudet i butikerna 
och hur dessa drivs, och dels värna om med-
lemmarnas möjlighet till inflytande. Vi är ingen 
vanlig kundklubb. Hos oss råder medlems- 

Sagt och gjort 2017

Familjedagen på Skansen är ett återkommande och mycket populärt arrangemang.  
Den 3 september 2017 valde drygt 16 000 medlemmar att gå in kostnadsfritt på Skansen 
och ta del av det digra programmet för stora och små.

En fortsatt mycket bra utveckling! Så skulle man kunna sammanfatta det gångna året för  
Konsumentföreningen Stockholm. Vi gör ett bra resultat, vi har fått drygt 10 000 nya med- 
lemmar och moderniseringen av Coop-butikerna har varit framgångsrik. Nu är vi beredda  
att ta nästa steg. 

Skytteholm Hotell & Konferens är vårt nyrenoverade konferens- och weekendhotell vid 
Mälarens strand på vackra Ekerö. Anläggningen har 74 bekväma hotellrum, 6 moderna  
mötesrum, en sjöbastu och ett utbud av lokaler och omgivningar för fester och bröllop. 
Under året har medlemmarna kunnat boka boende till rabatterat pris.
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 demokrati och alla medlemmar har möj-
lighet att påverka och göra sin röst hörd.

 
Framtidsdialogen visar vägen
Under året har vi ägnat mycket tid och 
kraft åt vårt projekt Framtidsdialogen. I en 
omvärld i ständig förändring kan vi inte 
slå oss till ro. Framtidsdialogen handlar 
om föreningens framtida arbete, att vi ska 
följa med i samhällsförändringen och vidta 
lämpliga åtgärder. Det kommer att ställa 
krav på vår organisation, vår kompetens 
och vilka profiler framtidens medarbetare 
ska ha.

Arbetet har skett tillsammans med ett 
stort antal engagerade förtroendevalda. 
När det gäller vårt ägande i Coop har ett 
antal områden utkristalliserats som är 
viktiga för oss att bevaka i ett framtidsper-
spektiv: mat och hälsa, aktivt hållbarhets-
arbete och att möta den förändring som 
sker i handeln med innovativa lösningar.

Framtidsdialogen har också resulterat 
i att vi tittar på oss själva med nya ögon. 
Hur skapar vi bästa möjliga medlems- 
nytta? Hur når vi nya medlemmar? Och 
hur kan vi hjälpa Coop att prova nya  
koncept? På stämman i maj kommer 
vi klubba ett dokument som pekar på 
ett antal inriktningsområden. Detta blir 
avstampet för den fortsatta dialogen och 
arbetet kring framtiden. Vi hoppas att så 
många som möjligt vill vara med, såväl 
förtroendevalda som övriga medlemmar.

Medlemmar med inflytande
Våra ägarombud är navet i föreningens 
demokratiska process. De fångar upp med-
lemssynpunkter i butik och för dem vidare 
till butikschefen, och de kan lyfta frågor till 
föreningen som vi tar vidare i  

»KOOPERATIONEN HAR PÅVERKAT EN  
HEL MASSA OCH DET TYCKER JAG VI SKA 
BLI BÄTTRE PÅ ATT TALA OM«

Hur kom det sig att du blev ägarombud?
Jag är en sann kooperatör och anser att 
kooperationen har en viktig roll att fylla 
inom svensk dagligvaruhandel, som motpol 
till de andra kedjorna. Jag har själv jobbat i 
23 år inom kooperationen, både i Dalarna 
och Stockholm, så för mig var det ju inget 
jättekliv att bli ägarombud. 

Måste man ha din långa erfarenhet?
Nej det tycker jag inte, men man måste 
förstå den kooperativa idén. Och så måste 
man ha social kompetens. Uppdraget hand-
lar ju i hög grad om att vara ute i butiken 
och prata med människor och föra ut det 
kooperativa budskapet.

Hur förklarar du den kooperativa  
modellen?
Att vi tjänar åt varandra och inte på varan-
dra. Våra butiker ska ju förstås tjäna pengar 
så att vi kan driva dem på ett bra sätt och 
utveckla dem, men det som blir över ska inte 
gå till någon enskild. Vinsterna ska komma 
alla medlemmar till nytta.

Vad är din uppgift som ägarombud?
Jag är länken mellan medlemmarna, butiken 
och föreningen. Jag fångar upp medlem-
marnas åsikter och för dem vidare både till 

butikschefen och till föreningen. Vid kvartals-
mötena med butikschefen rapporterar jag 
vad som är på gång inom föreningen och i 
närområdet, sånt som kan påverka butiken. 
Fyra gånger per år står jag också i butiken 
och pratar om konsumentföreningen och 
medlemskapet. 

Vad tycker du att föreningen kan  
förbättra?
Vi skulle inte vara där vi är idag om inte 
föreningen till exempel hade drivit på för att 
få fram fler ekologiska varor, bra märkning av 
varor och ett bra hållbarhetstänk. Koopera-
tionen har påverkat en hel massa och det 
tycker jag att vi ska bli bättre på att tala om.

Vad är roligast med ditt uppdrag?
Det är kul att stå och diskutera med folk i 
butik! Och som ägarombud har jag ju också 
möjlighet att vara med och påverka, vara 
med på stämmorna och föra idéer vidare till 
föreningsstyrelsen. 

Våren 2018 är det val av ägarombud igen. 
Ställer du upp?
Ja det gör jag, så får jag se om jag blir vald. 
Vi är ju flera som kandiderar och vi ska 
presentera oss för medlemmarna som är de 
som röstar.

Ägarombuden är länken mellan Coop-butikerna och  
Konsumentföreningen Stockholms medlemmar. På Coop  
Forum i Arninge är det Agneta Lundahl Dahlström som är  
ägarombud.

Vid vårstämman 2017 tillträdde Jan  
Johansson (till höger) som ny ord- 
förande i Konsumentföreningen Stock-
holm. Han efterträdde Sune Dahlqvist 
(till vänster) som suttit i vår styrelse 
i 17 år, varav tolv år som ordförande. 
Tack Sune!

Agneta Lundahl Dahlström är ägarombud på Coop Forum i Arninge.
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 vårt ägararbete centralt. En nyhet från 
våren 2018 är att ägarombuden kommer att 
väljas på två år istället för som tidigare på 
tre, vilket förhoppningsvis leder till en ännu 
mer engagerad förtroendemannakrets.

Tillsammans med ägarombuden och våra 
medlemsambassadörer arbetar vi för att 
öka kunskapen hos medlemmarna om KfS 
uppgift och syfte. Vi har respekt för att Coop 
alltid kommer att ha en högre igenkänning än 
föreningen, men vi anser att det är viktigt att 
vi och alla andra konsumentföreningar  
blir tydligare med att medlemmarnas gemen- 
samma ägande och inflytande är det som  
är unikt för oss jämfört med andra på  
marknaden. 

Liksom de senaste åren har vi lyckats öka 
antalet medlemmar även i år. Vid årsskiftet 
2017/2018 hade KfS cirka 800 000 medlem-
mar, vilket vi är mycket stolta över.

Aktiviteter för en bättre värld
Våra medlemmar möter oss inte bara i butik 
utan även i det stora utbudet av aktiviteter 
och event som alla medlemmar erbjuds. Den 
gemensamma nämnaren för de flesta av våra 
arrangemang är hållbarhet. Ett synnerligen 
bra exempel är vårt samarbete med Skansen 
som innebär att våra medlemmar får fri 
entré till Skansen tre dagar per år, varav en 
är vår Familjedag. Det fria inträdet är mycket 
uppskattat och leder till höga besöksantal på 
Skansen.

Men inte nog med det. Från och med våren 
2018 kommer vår kära Kapten Reko ha en 
egen hemvist på Lill-Skansen. Sedan Kapten 
Reko-spelet togs fram 2014 har över 14 000 
barn i förskolan utbildats i varför de inte  
ska slänga mat och hur sambandet mellan  
människa, djur och natur fungerar.

Ett annat exempel på kombinationen av 
hållbarhet, event och opinionsbildning är den 
Restfest som vi arrangerade för fjärde året, 
i år tillsammans med Coop och Stockholm 
Filmfestivals sommarbio i Rålambshovspar-
ken. Totalt delades 11 500 portioner pizza 
ut till hungriga biobesökare. Pizzorna var 
tillagade av överblivna råvaror från lokala 
Coop-butiker. Syftet med våra Restfester är 
att uppmärksamma det faktum att det slängs 
alldeles för mycket fullt ätbar mat, vilket får 
negativa konsekvenser både för miljön och 
den egna plånboken.

För andra året i rad har vi även varit 
huvudsponsor för motionsloppet KfS 
Kungsholmen Runt, vilket både stärker vår 
hälsoprofil och bär ut vårt varumärke.  
Vårt engagemang innebär bland annat att  
föreningens medlemmar betalar en reduce-
rad anmälningsavgift.

 

Hållbar konsument växlar upp
Under 2017 gick vår mycket uppskattade 
opinionsbildare Louise Ungerth i pension.  
I samband med det sammanförde vi vårt  
arbete med konsumentfrågor och håll-
barhetsfrågor i det vi nu kallar Hållbar 
konsument med inriktning på hälsa och 
miljö. Vi anser att Hållbar konsument har 
en viktig oberoende konsumentupplysande 
roll att fylla och fortsätter vårt arbete med 
undersökningar, rapporter och information 
om mat, hälsa, miljö och hållbarhet generellt. 
Under året har vi exempelvis drivit opinion 
kring hållbara förpackningar och uppmuntrat 
till återvinning av förpackningsmaterial.

Den kunskap som tas fram inom Hållbar 
konsument kan också få direkt ägarkoppling 
och bli ett redskap för oss att påverka Coop i 
en än mer hållbar riktning. Det kan till exem-
pel handla om att minska mängden socker 
eller salt i livsmedel eller erbjuda kassar med 
lägre miljö- och klimatpåverkan.

I syfte att öka vårt fokus på hälsa har vi 
tillsammans med Gymnastik- och idrotts-
högskolan (GIH), Coop och Telia startat ett 
forskningsprojekt för att undersöka om vi 
kan bidra med idéer för ökad fysisk aktivitet 
i skolan. Vi ser detta som medlemsnytta i det 
långa perspektivet. 

Medlemserbjudanden med mervärde
I samarbete med olika partners har vi möjlig-
het att erbjuda våra medlemmar rabatter  
på exempelvis föreläsningar, resor och kultur- 
evenemang. Det största arrangemanget är 
vår egen julshow i Globen som lockade  
15 000 medlemmar att se några av våra 
mest folkkära artister. Samtidigt har vi möj-
lighet att berätta om föreningens syfte 

Årets julshow i Globen slog publikrekord med över 15 000 åskådare. På scen stod artister som Magnus Carlsson, Wiktoria, Mark Levengood 
(konferencier), Lill-Babs, Peter Jöback, Sabina Ddumba och Martin Stenmarck. Alla till ackompanjemang av Jonas Gröning med stort band.

Efter att föreningens nya webbplats lanse-
rades har besöksantalet ökat. Vi har också 
tillgång till bättre statistik över vad besö-
karna är intresserade av och kan på så sätt 
fortsätta förbättringsarbetet. Vi har också 
bytt till en kortare adress: kfstockholm.se.
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Hur vet ni att Mentor behövs?
Vår senaste rapport visar bland annat att 
fyra av tio ungdomar saknar vuxna att prata 
med, och att sju av tio känner oro inför 
framtiden, för att de inte vet tillräckligt om 
arbetsmarknaden. Det är skrämmande att 
det ser ut så, men det som är bra är att de 
ungdomar som har tillgång till vuxna och 
mer information, de mår mycket bättre. 
Därför har Mentor en viktig roll i samhället. 
Vi engagerar människor och företag som ger 
ungdomar stöd och stärker deras självkänsla. 

Hur många ungdomar når Mentor?
Vi når sammanlagt 15 000 ungdomar varje 
år i våra olika program. I det individuella 
mentorsprogrammet, där vi matchar en 
vuxen med en ungdom, har vi cirka 1 400 
ungdomar per år.

Vad betyder samarbetet med KfS för 
Mentor?
För en liten organisation som vår, som inte 
lägger några pengar på marknadsföring, är 
det fantastiskt att kunna nå ut till konsu-
mentföreningens alla medlemmar, tack vare 
att vi får vara med i föreningens utskick.

Vad erbjuder ni medlemmarna i KfS?
Vi håller i föräldraseminarier som föreningen 
ordnar och de brukar vara välbesökta. Syftet 
med dem är att stärka föräldrars självförtro-
ende och att ge mer kunskap om hur man 
kan vara förälder och stärka sin kommuni-
kation. I förlängningen handlar det om vår 
vision att alla ungdomar ska växa upp och 
utvecklas hälsosamt och drogfritt. Vi deltar 
också med programpunkter på Familjedagen 
på Skansen och har ett gemensamt skolpro-
gram där vi lär ungdomar om mat och hälsa.

Har du alltid arbetat med ungdomar?
Jag har jobbat i skolan i hela mitt tidigare liv, 
som högstadielärare i Botkyrka och rektor i 
Haninge. Och när man är rektor så är man 
arg dygnet runt över allt stöd som man ser 
att barn och ungdomar skulle behöva, men 
inte får. 

Har du några solskenshistorier?
Ja massor! Det handlar om ungdomar som 
efter att ha träffat sin mentor under en 
tid får bättre självkänsla, vågar räcka upp 
handen i skolan, kanske till och med blir 
erbjudna extrajobb. Det är så kul att vårt 
förebyggande arbete verkligen ger resultat!

 och mål, vilket hjälper oss att stärka 
vårt varumärke.

Sedan 2011 är föreningen en av huvud-
sponsorerna till den ideella organisationen 
Mentor som arbetar med mentorskap 
genom att ge ungdomar positiva förebil-
der. I samarbete med Mentor erbjuder vi 
även våra medlemmar att delta i populära 
föräldrautbildningar.

Biståndsarbete som ger effekt
Det finns ett fortsatt stort engagemang 
bland våra medlemmar och förtroende-
valda för biståndsarbete. Sedan många år 
stödjer föreningen biståndsorganisatio- 
nerna We Effect och Vi-skogen med östra  
Afrika som fokusområde. Det sker bland 
annat genom att ägarombud och med-
lemsambassadörer sprider information om 
organisationernas arbete vid event och 
i butiker. Under 2017 bidrog föreningen 
med sammanlagt 4,8 Mkr till dessa orga-
nisationer. 

Medlemmarna själva har via Bistånds-
knappen bidragit med 2,2 Mkr och via  
Bistånd på köpet med 1,9 Mkr. Föreningen 
är också engagerad i organisationen Fair-
trade som hjälper odlare i utvecklings- 
länder att förbättra de ekonomiska vill- 
koren och arbetsmiljön för medarbetarna.

Uppdaterad webbplats
Under året har vi stolt lanserat vår nya 
webbplats som genomgått en total 
modernisering. Nu styr vi mer av vår 
medlemskommunikation via webben med 
syftet att nå så många som möjligt och 
stärka föreningens varumärke.   

»VI ENGAGERAR MÄNNISKOR OCH  
FÖRETAG SOM GER UNGDOMAR STÖD OCH 
STÄRKER DERAS SJÄLVKÄNSLA«

Mentor är en ideell organisation som arbetar med att ge  
ungdomar positiva förebilder. KfS är sponsor och general- 
partner till Mentor. Karin Jordås, som är Mentors general- 
sekreterare, ser många fördelar med samarbetet, både för 
ungdomarna, samhället och för KfS medlemmar.

Flera ungdomar som har deltagit i 
Mentors program får möjlighet att 
jobba extra vid föreningens olika  
arrangemang. Här Britney Baningele  
(till vänster) vid Restfesten i Rålambs- 
hovsparken tillsammans med Karin 
Bohlin från Coop.

Karin Jordås är Mentors generalsekreterare.
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Jakten på den optimala  
förpackningen i Almedalen
Återvinning och förpackningar var temat för föreningens deltagande i årets Almedalsvecka, 
både för det seminarium vi arrangerade själva och de övriga vi medverkade i. Vi diskuterade  
bland annat lösningar för att återvinning av förpackningar ska kunna öka, förpackningens 
koppling till matsvinn och handelns ansvar för att konsumenten ska kunna göra hållbara val. 
På bilden intervjuar Ingela Hiltula, enhetschef på Naturvårdsverket, Louise König, hållbar-
hetschef på Coop som även utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2017. Grattis!

Snacka skräp!
Under våren 2017 arrangerade vi 
seminariet Dags att snacka skräp för att 
uppmärksamma problemet med det  
ökande avfallet i samhället. Med 
inbjudna gäster pratade vi om cirkulär 
ekonomi, kretslopp och återvinning. 
Bland talarna fanns bland andra miljö- 
minister Karolina Skog, Johanna Rag-
nartz från Håll Sverige Rent och Emma 
Enebog från Myrorna. SVT UR Samtiden 
filmade seminariet och filmerna finns på 
vår webb.

KfS Kungsholmen 
Runt
KfS är huvudsponsor av KfS Kungsholmen 
Runt – en milbana med långa raksträckor 
den första halvan och en knixigare av-
slutning. KfS Kungsholmen Runt erbjuder 
även ett halvmaraton på två varv runt 
holmen och ett knattelopp för barn upp 
till 13 år, så att alla i familjen kan vara 
med. Medlemmar i KfS får 100 kr rabatt på 
startavgiften. Lördag 5 maj 2018 går nästa 
lopp av stapeln.

Bistånd
Vi har tagit fram en helt egen kollektion 
massajarmband och nyckelband som 
tillverkas på We Effects kvinnokooperativ 
i Tanzania. Armbanden har sålts på web-
ben och på Familjedagen på Skansen, 
på The Show of Christmas i Globen och 
på Coop Zinkensdamm som ordnade en 
mycket uppskattad butiksaktivitet. 
Intäkterna går direkt till massajkvinnorna.



Restfest i Rålis
Den 16-20 augusti dukade vi upp vår 
återkommande Restfest i samband med 
Sommarbion i Rålambshovsparken. Precis 
som tidigare var det Coops matkreatör 
Sara Begner som lagade mat på över- 
blivna råvaror från Coop-butiker i området. 
Förutom att provsmaka en pizzabit fick 
gästerna med sig en rad tips på hur de 
bäst tar hand om matresterna i kylskåpet. 
Totalt serverade vi 11 500 portioner.

Familjedagen 
på Skansen
Årets Familjedag på Skansen lockade 
drygt 16 000 besökare. På Solliden- 
scenen bjöds det bland annat på stor 
show med artister som Ace Wilder, Love 
Antell och Benjamin Ingrosso. Mark 
Levengood var konferencier och delade 
ut det årliga Änglamarkspriset till Ignitia 
som gör lokala och träffsäkra väder- 
prognoser för småskaliga bönder i 
Västafrika. 

Ekostigen
På Ekostigen får besökarna lära sig mer om 
matens resa från jord till bord. Under året 
har Ekostigen funnits med på ett flertal 
evenemang, till exempel KfS Kungsholmen 
Runt, Familjedagen på Skansen och  
mässan UnderBARA Barn. 
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Stjärnspäckad 
julshow
Mark Levengood (här som Ängla-Mark)  
var traditionsenligt konferencier vid årets 
julshow i Globen. 15 000 medlemmar njöt  
av stjärnglans och skönsång.

Attraktiva evenemang med  
Stockholm Live
Under året tecknade vi ett samarbetsavtal  
med Stockholm Live som med ett brett 
utbud av evenemang driver de fem are-
norna Ericsson Globe, Hovet, Annexet och 
Tele2 Arena samt även turistattraktionen 
SkyView. Syftet med samarbetet är att skapa 
attraktiva erbjudanden för våra medlemmar i 
Nordens största evenemangsområde.

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



Våra investeringar
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.  
Avkastningen på våra investeringar under 2017 har varit god, trots rådande ränteläge.

8

Årets resultat efter skatt uppgår till +261 Mkr (+113 Mkr). Den 
stora förbättringen förklaras främst av högre utdelningar, bättre  
ränteavkastning och god avkastning från våra fonder. 

Kooperativa Förbundet och Coop
Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund som består av 31 konsu-
mentföreningar, 7 OK-föreningar, Folksam och Fonus. KF är majoritets- 
ägare i Coop Sverige AB 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 i Coop 
Sverige drivs genom dotterbolaget Coop Butiker och Stormarknader. 
Se organisationsschema på sid 24. 

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

Under 2017 har Coop Sverige återbetalat ett konvertibellån på 600 
Mkr till KfS. KfS har representanter i styrelsen för Coop Sverige, Coop 
Butiker och Stormarknader samt i KF:s styrelse. Coop Sverige har under 
året bytt verkställande direktör. Ett nytt samarbetsavtal mellan alla 
konsumentföreningar, Coop Sverige och KF har upprättats. Vidare har 
en ny struktur för Coops organisation skapats där Coop Butiker och 
Stormarknader har fått en egen styrelse och därmed blivit mer fri- 
stående från Coop Sverige. För mer information, se coop.se.

Atrium Ljungberg
KfS innehav i Atrium Ljungberg AB uppgår till 29,2 procent av aktie-
kapitalet och 23,0 procent av rösterna. KfS är den största enskilda 
ägaren i bolaget avseende kapitalandel. KfS bokförda värde i Atrium 
Ljungberg uppgick den 31 december 2017 till 144 Mkr. Marknadsvär-
det var vid samma tidpunkt 5 077 Mkr, vid aktiekursen 130,3 kronor. 
Utdelningen till KfS uppgick till 153,9 Mkr. Övervärdet vid årsskiftet 
var 4 933 Mkr (5 401 Mkr). För mer information, se al.se.

Nyckeltal Coop-koncernen

Nettoomsättning 32 188 (31 553) Mkr
Balansomslutning 8 152 (8 545) Mkr
Resultat efter finansnetto 13 (341) Mkr
Resultat efter skatt 15 (344) Mkr
Soliditet 40,1 (38,1) %

RNB Retail and Brands
KfS ägande i RNB Retail and Brands AB uppgick vid årsskiftet till 33,2 
procent av aktiekapital och röster. Aktieinvesteringen i RNB är bokförd 
till 113 Mkr. Dessutom har föreningen fordringar på RNB om sam-
manlagt 380 Mkr fördelat på två lån. Villkoren för lånen är marknads-
mässiga och de förfaller i december 2018. Föreningen är också garant 
för RNB:s krediter i bank upp till 140 Mkr. Utdelningen till KfS uppgick 
till 3,4 Mkr. För mer information, se rnb.se.

Övriga finansiella placeringar
KfS har totalt 1 853 Mkr placerade i aktie- och räntefonder med låg 
riskprofil. Dessutom har 200 Mkr investerats i Nordea Stable Return 
Fund och 136 Mkr i Alma Property Fund, en fastighetsfond inriktad på 
bostäder, lager, kontor och handel, som har utvecklats positivt under 
året. Brunswick Real Estate Capital (BREC II SE) är en fond som finan-
sierar fastighetsförvärv genom utlåning med bra säkerheter. Lånen har 
en löptid upptill 10 år. KfS har investerat 48 Mkr i fonden.

Nyckeltal Atrium Ljungberg

Nettoförsäljning 2 563 (2 299) Mkr
Periodens resultat 2 559 (2 681) Mkr
Fastighetsvärde 40 861 (36 054) Mkr
Antal fastigheter 53 (50) 
Antal anställda 295 (281)

Nyckeltal RNB per 2017-08-31

Nettoförsäljning 2 222 (2 173) Mkr
Rörelseresultat 63 (36) Mkr
Butiker 259 i 10 länder
Antal anställda 1 028 (1 047) 
Soliditet 30,3 (29,3) %

TILLGÅNGAR 2017-12-31  
BALANSOMSLUTNING 5 302 MKR

SKULDER OCH EGET KAPITAL 2017-12-31
BALANSOMSLUTNING 5 302 MKR

Övriga skulder 31 Mkr

Obeskattade reserver periodiseringsfond 19 Mkr

Medlemsinlåning 56 Mkr

Skytteholm 43 Mkr

Inventarier 18 Mkr

Aktier Atrium 144 Mkr

Aktier RNB 113 Mkr

Insatskapital KF 422 Mkr

Aktier Coop 900 Mkr

Lån RNB 380 Mkr

Alma+BREC 250 Mkr

Eget kapital (före skatt) 5 196 MkrÖvriga tillgångar 17 Mkr 

Kassa och bank 962 Mkr 

Placeringar Nordea Stable Return Fund 200 Mkr

Placeringar Indexfonder 1 853 Mkr 



W

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 detaljhandelsverk-
samhet som vilar på de konsumentkooperativa värderingarna med 
medlemsnytta i fokus. 

KfS verksamhet genomförs med föreningens verksamhetsidé som 
utgångspunkt: 

Med utgångspunkt från föreningens värdegrund om medlems- 
ägande, 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 2017 varit att skapa 
ekonomisk nytta för medlemmarna, att arbeta med den medlems- 
demokratiska organisationen samt att fortsätta driva framtidsdia- 
logen för att skapa en målbild för föreningens verksamhet 2030. Vidare 
har föreningen arbetat med att skapa konsumentkunskap och med 
opinionsbildning inom hälsa, mat, miljö, etik och hushållsekonomi. En 
ny digital kommunikationsstrategi har även arbetats fram. Dessutom 
ska föreningen medverka till att vidga det kooperativa inflytandet i 
samhället och till att sprida den kooperativa idén. 

På föreningens webbplats och i medlemsbladet Medlem Stockholm 
beskrivs föreningens verksamhet och annonseras medlemserbjudanden 
av olika slag.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft elva ordinarie möten inklusive det kon-
stituerande mötet. På styrelsemötena har bland annat viktiga frågor 
som de strategiska övervägandena för ägandet i KF, Coop, RNB samt 
Atrium Ljungberg behandlats. Styrelsen har även arbetat med fram-
tidsdialogen och en delrapport från denna gavs på höststämman. Andra 
viktiga frågor för styrelsen har varit uppföljning av ekonomin inklusive 
placeringspolicy. 

Den medlemsdemokratiska organisationen 
Medlemmarna i föreningen har möjlighet till insyn och påverkan  
genom den demokratiska organisationen. Föreningen hade vid årsskif-
tet 77 valda ägarombud och 24 tillförordnade ägarombud. Det finns 
ägarombud till 88 procent av Coops butiker i föreningens område. De 
valda ägarombuden är ombud på föreningens stämmor. Valperioden 
för ägarombuden har varit tre år, men kortas till två år i och med de 
stadgar som antogs på vår- och höststämman 2017. Under 2017 har 
framtidsdialogen genomförts i en omfattande process som involverat 
många förtroendevalda. Syftet har varit att identifiera viktiga trender 
och tendenser för att definiera fokusområden och strategier framöver.

Antal medlemmar
Antalet medlemmar i KfS uppgick den 31 december 2017 till 794 412 
stycken, en nettoökning jämfört med föregående år med 10 368  
stycken. Antalet aktiva medlemmar som har avslutat sitt medlemskap 
är 9 332 stycken. Antalet icke aktiva och avslutade medlemskap uppgår 
till 37 548 stycken. Kvarvarande icke aktiva medlemskap uppgår till  
14 773 stycken. 

Hållbar konsument
I och med en pensionsavgång skedde en omorganisation och den nya 
avdelningen Hållbar konsument bildades med de två inriktningarna 
Miljö och Hälsa. Föreningen har en viktig roll som opinionsbildare och 
utövar inflytande i många konsument- och miljöfrågor. Arbetet tar 
sig uttryck i granskning av marknadsföring samt framtagande av egna 
rapporter och attitydundersökningar i aktuella ämnen. KfS medverkar 
med föredrag och debatter och påverkar Coop, övrigt näringsliv, myn-
digheter och politiker i dessa frågor. Årets vårseminarium hade titeln 
”Dags att snacka skräp”. Under 2017 har föreningen anordnat Restfest 
i Rålambshovsparken. I Almedalen var årets tema för våra aktiviteter 
återvinning av förpackningar. KfS förtroendevalda ägarombud och våra 
ambassadörer har också engagerat sig på olika sätt med att sprida 
information om konsumentfrågor.

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

Medlemserbjudanden
Totalt under 2017 hade föreningen 102 aktiviteter och erbjudanden 
och 115 259 medlemmar har deltagit i föreningens aktiviteter. Fokus 
för erbjudandena har varit kultur, hälsa, miljö och jämställdhet samt 
idrottsevenemang. 

Alla medlemmarna har bjudits in till årets aktiviteter som exempelvis 
det årliga vårseminariet, familjedagen på Skansen med ytterligare två fri-
dagar under året, julshowen på Globen och löpartävlingen KfS Kungshol-
men Runt samt en rad andra medlemsaktiviteter. Ett nytt avtal har under 
året tecknats med Stockholm Live som breddar vårt utbud av aktiviteter 
för medlemmarna. I samarbete med KfS sponsorpartner Mentor har ett 
antal seminarier, föreläsningar och föräldrakurser genomförts.

Bistånd 
KfS stöder framförallt biståndsorganisationerna We Effect och Vi- 
skogen. Totalt under 2017 har KfS och KfS medlemmar skänkt 4,8 Mkr, 
varav 2,2 Mkr gavs till bistånd på köpet och 1,9 Mkr till biståndsknap-
pen. Föreningen har under året fortsatt att stödja de kvinnor som ingår 
i We Effects projekt i norra Tanzania.

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 till-
gångar. Dessa utgörs främst av indexnära aktie- och räntefonder. 

I och med återbetalningen från Coop Sverige AB har ytterligare kapi-
tal tillförts de indexnära fonderna. Likvida medel är placerade på bank. 
Föreningen har också fortsatt att under året investera i fastighetsfonden 
Alma Property Partners och har också investerat i Brunswick Real Estate 
Capital Fond, Brec II SE. Fonden lånar ut kapital till fastighetsinvesterare 
med god säkerhet. Totalt uppgår föreningens balansomslutning till  
5 302 Mkr.

Vår ägarroll i Kooperativa Förbundet och Coop Sverige
Föreningen är medlem i KF och ägarinflytandet utövas genom styrelse-
representation i KF och genom representation på KF:s förenings- 

Förvaltningsberättelse 2017
Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Stockholm med omnejd, 
ekonomisk förening (702002–1445) avger härmed redovisning för föreningens förvaltning 
under räkenskapsåret 1 januari–31 december 2017.
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stämma. Föreningen är också representerad i styrelsen för Coop Sveri-
ge AB och Coop Butiker och Stormarknader AB. En viktig uppgift är att 
bevaka KfS medlemmars intressen i den kooperativa detaljhandelsverk-
samheten. Under året har ett nytt samarbetsavtal tecknats med KF, 
Coop och de detaljhandelsdrivna föreningarna, vilket innebär att en ny 
affärsmodell håller på att införas. 

KfS ägarandel i Coop Sverige uppgår till 33 procent. Under året har 
ägarna till Coop Sverige enats om en ny struktur för verksamheten, 
vilket innebär att KfS kommer att fördjupa sitt engagemang i Coop  
Butiker och Stormarknader. Detta innebär att en del av KfS ägande 
flyttas från Coop Sverige till Coop Butiker och Stormarknader. KfS 
insats i Coop Sverige uppgår idag till 900 Mkr i aktiekapital. Den kon-
vertibel som tidigare fanns på 600 Mkr har återbetalats under året.

Det lokala inflytandet har fokuserats till butiksstrukturen i 
föreningens verksamhetsområde. Under året har ett antal Coop-butiker 
öppnats och moderniserats inom KfS verksamhetsområde. Föreningen 
har ett bra samarbete med Coop Butiker och Stormarknader region 
Stockholm, vilka svarar för butiksdriften i föreningens område.

Den kooperativa modellen och hållbarhetsarbetet 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  
3,4 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 demo-
kratiskt 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 visionen – att vara den goda kraften i svensk 
dagligvaruhandel.

Inom Coop Gruppen, som består av Coop Sverige AB och 31 kon-
sumentföreningar, 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 upp-
nåtts hänvisas till Coop Sveriges hållbarhetsrapport, som offentliggörs 
årligen i mars och finns på Coops webbplats.

Innehaven i Atrium Ljungberg och RNB Retail and Brands
KfS innehav uppgår till 29,2 procent av aktiekapitalet och 23,0 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 5 077 Mkr, vid aktiekursen  
130,3 kronor. Utdelningen till KfS uppgick till 153,9 Mkr.

Värdet på föreningens aktier i RNB Retail and Brands AB uppgick till 
113 Mkr vid årsskiftet. Aktierna är marknadsvärderade och föreningen 
har gjort en nedskrivning av aktierna på 48 Mkr för 2017. KfS innehav 
i RNB är 11 246 598 aktier, vilket motsvarar en andel av kapital och 
röster på 33,2 procent. Dessutom har föreningen fordringar på RNB 
om sammanlagt 380 Mkr fördelat på två lån. Villkoren för lånen är 
marknadsmässiga. Krediterna förfaller i december 2018. Föreningen är 
också garant för RNB:s krediter i bank upp till 140 Mkr. Utdelningen till 
KfS uppgick till 3,4 Mkr.

Fastigheter
Sodexo har avtal om att sköta driften på Skytteholm. Under slutet av 
2017 har ett hyresavtal med en ny operatör tecknats som gäller från 
den 1 mars 2018. Under året har två bostadsrätter sålts.

Övriga finansiella tillgångar 
Av KfS övriga finansiella tillgångar var 1 853 Mkr placerat i indexnära 
aktie- och räntefonder och 449 Mkr i andra fondstrukturer. Övriga 
räntebärande tillgångar utgörs av vår kassa och uppgår till totalt  
962 Mkr, vilka är placerade på bank.

Risker 
För att styra och stödja verksamheten inom KfS finns ett antal  
styrande dokument och policyer. Verksamhetsplanen 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. Styrel-
sen följer löpande de olika innehaven och deras marknaders utveckling. 
När det gäller de övriga finansiella placeringarna regleras dessa av 
föreningens placeringspolicy som beskriver hur föreningen kan placera i 
finansiella instrument. Dessa placeringar ska ske i indexnära ränte- och 
aktiefonder och följs upp mot den definierade normalportföljen. 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. 
• 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 betalnings-

svårigheter.

Medlemsinlåning
Föreningens sammanlagda inlåning från medlemmarna uppgår till  
54,1 Mkr. Det utgår ingen ränta på medlemskontona.  

Resultat
Föreningens totala intäkter uppgår till 64,2 Mkr (21,9 Mkr). Intäkterna 
består i huvudsak av hyresintäkter från Skytteholm och övriga fastig-
heter samt försäljning av biljetter till föreställningen på Globen. Under 
året har föreningen fått en engångsutbetalning från pensionsstiftelsen 
på 15,6 Mkr samt en intäkt på 42 Mkr för avslutade medlemskap. Kost-
naderna uppgår till 69,2 Mkr (103,6 Mkr). Detta ger ett rörelseresultat 
på -5,0 Mkr (-81,8 Mkr). Finansnettot uppgick under 2017 till  
298,7 Mkr (199,2 Mkr).

Årets resultat för 2017 före bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
till 293,7 Mkr (117,4 Mkr) och resultatet efter bokslutsdispositioner 
och skatt till 261,4 Mkr (113,4 Mkr). 

Soliditet
Den synliga soliditeten i föreningen uppgår till 97,6 % (97,3 %).

Händelse efter räkenskapsårets utgång
Inga viktiga händelser finns att rapportera.

Förslag till överskottsfördelning
Enligt balansräkningen för föreningen uppgår det disponibla över- 
skottet till 4.225.337.659,45 kronor. Styrelsen föreslår att det dispo-
nibla överskottet enligt Konsumentföreningen Stockholm med omnejd, 
ekonomisk förenings, balansräkning disponeras enligt följande:

Avsättning till reservfond, kr 13.100.000,00
Balanseras i ny räkning, kr 4.212.237.659,45 
Summa, kr  4.225.337.659,45 
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Belopp i Tkr Not 2017 2016

Fastighetsrörelsen

Hyresintäkter 1 3 015 2 209

Övriga fastighetsintäkter 13 367 14 961

Fastighetskostnader 2 –23 838 –30 097

Vinst vid avyttring fastighet och bostadsrätt 4 858 124

Resultat fastighetsrörelsen –2 598 –12 803

Föreningsrörelsen

Intäkter 42 914 4 566

Kostnader 3 –45 349 –73 518

Resultat föreningsrörelsen –2 435 –68 952

Bruttoresultat –5 033 −81 755

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 347 236 252 936

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 –193 −321

Resultat av aktieförsäljningar och nedskrivning aktier 6 –48 360 −53 421

Resultat efter finansiella poster 293 650 117 439

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond 0 3 917

Överavskrivningar –529 169

Resultat före skatt 293 121 121 525

Skatt på årets resultat 7 –31 674 −8 130

ÅRETS RESULTAT 261 447 113 395

Resultaträkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening
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Balansräkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening

Belopp i Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 43 095 44 534

Inventarier 9 17 669 21 990

60 764 66 524

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 10 1 579 155 1 627 515

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 249 811 119 347

Fordringar på intresseföretag 12 380 000 985 000

2 208 966 2 731 862

Summa anläggningstillgångar 2 269 730 2 798 386

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kund- och hyresfordringar 1 476 1 461

Övriga fordringar 4 683 18 885

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 10 159 9 241

16 318 29 587

Kortfristiga placeringar 14 2 053 415 1 583 033

2 053 415 1 583 033

Kassa och bank 962 100 640 393

Summa omsättningstillgångar 3 031 833 2 253 013

SUMMA TILLGÅNGAR 5 301 563 5 051 399
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Balansräkning
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening

Belopp i Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Insatskapital 81 038 83 562

Reservfond 852 502 846 802

933 540 930 364

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 963 890 3 856 195

Årets resultat 261 447 113 395

4 225 337 3 969 590

Summa eget kapital 5 158 877 4 899 954

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 11 083 11 083

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 8 359 7 831

19 442 18 914

Avsättningar 15

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 855 0

Avsättning för uppskjuten skatt 37 643 19 097

38 498 19 097

Långfristiga skulder

Medlemsinlåning 16 54 065 92 663

Övriga skulder 7 312 6 952

61 377 99 615

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 438 2 077

Aktuella skatteskulder 12 802 912

Övriga skulder 283 1 125

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 6 846 9 705

23 369 13 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 301 563 5 051 399

Rapport över förändring eget kapital

Bundna reserver Fria reserver Summa

Vid årets början 930 364 3 969 590 4 899 954

Avsättning reservfond 5 700 –5 700

Ökning av insatskapital 1 486  1 486

Bortskrivn avslut medlemskap –4 010 –4 010

Årets resultat 261 447 261 447

Vid årets slut 933 540 4 225 337 5 158 877
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Kassaflödesanalys
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening

Belopp i Tkr 2017 2016

Den löpande verksamheten

Bruttoresultat –5 033 –81 755

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m m –40 189 5 636

Erhållen ränta och utdelning 209 630 174 616

Erlagd ränta –193 –321

Betald inkomstskatt –913 –12 792

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 163 302 85 384

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 14 934 –9 705

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder –2 665 –536

Kassaflöde från den löpande verksamheten 175 571 75 143

Investeringsverksamheten

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 124

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –64 995 –119 232

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 609 858 0

Återbetalning av aktieägartillskott 0 357 500

Netto av investering i och försäljning av kortfristiga placeringar –399 912 –199 920

Kassaflöde från investeringsverksamheten 144 951 38 472

Finansieringsverksamheten

Inbetalt insatskapital 1 830 1 878

Återbetalt insatskapital –344 −451

Upptagna lån 397 828

Amortering av skuld –698 –1 242

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 185 1 013

Årets kassaflöde 321 707 114 628

Likvida medel vid årets början 640 393 525 765

Likvida medel vid årets slut 962 100 640 393

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i Tkr 2017 2016

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Avskrivningar av materiella anläggtillgångar 5 760 5 760

Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 –124

Resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar –4 858 0

Avsättning till pension 855 0

Övriga intäkter bortskrivning dödsbon –41 946 0

–40 189 5 636

Likvida medel vid årets slut

Kassa och bank 962 100 640 393

962 100 640 393

Totalt redovisade kortfristiga placeringar ej klassificerade som likvida medel 2 053 415 1 583 033
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Noter
Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Belopp i Tkr om ej annat anges.

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

Värderingsprinciper mm
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 finan-
siella 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 skul-
der värderats till upplupet anskaffningsvärde och övriga till anskaff-
ningsvärde. 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 förbruk-
ningstakt. Avskrivning sker över respektive tillgångs eller i förekom-
mande fall varje komponents nyttjandeperiod. 

Skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller er-
hållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt och förändringar i upp skjuten 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 vär-
den på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran 
avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redo- 
visas 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 Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse. Stiftel-
sens förmögenhet överstiger förpliktelserna, varför ingen avsättning 
redovisas i föreningens räkenskaper.

NOT 1  OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

2017 2016

Minimileasavgifter inom:

0–1 år 1 069 1 545

2–5 år 1 734 4 090

> 5 år 867 2 919

3 670 8 554

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

NOT 2  FÖRDELNING AV FASTIGHETSKOSTNADER

2017 2016

Taxebundna kostnader –1 369 −830

Uppvärmning –330 −306

Underhållskostnader –16 177 −23 038

Fastighetsskatt –202 −163

Avskrivningar –5 760 −5 760

–23 838 −30 097

NOT 3  UPPGIFTER OM PERSONAL  
 SAMT ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2017 2016

Kvinnor 8 9

Män 9 8

Summa 17 17

Könsfördelning
Andel  

kvinnor
Andel  

kvinnor

Styrelse 45% 45%

Ledande befattningshavare 40% 50%

Löner och ersättningar 2017 2016

Styrelse och vd 3 280 3 118

Övriga anställda inkl förtroende valda 
1 285 Tkr (1253 Tkr) 12 166 12 985

Summa 15 446 16 103

Sociala kostnader 4 942 5 159

Löner och ersättningar
Styrelsens arvode och ersättningar bestäms på den årliga förenings- 
stämman. Till styrelsens ordförande utgår ett årligt arvode om 
92 000 kr, till vice ordförande 69 000 kr och till övriga styrelseleda-
möter utgår 46 000 kr. Styrelsen har dessutom erhållit ersättning för 
genomförda sammanträden och förlorad arbetsförtjänst.
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Till vd har lön utbetalats med brutto 2 503 Tkr (2 381 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 obetydligt 
överskott och gottgörelse från pensionsstiftelsen i KP gör att inga 
pensionskostnader har belastat årets resultat. KfS har för år 2017 
erhållit 4,6 (4,8) Mkr.

NOT 4  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE  
 RESULTATPOSTER

2017 2016

Utdelningar och vinst vid försäljning 
och avyttring av kortfristiga placeringar 50 984 36 289

Orealiserade värdeförändringar på 
kortfristiga placeringar 19 486 37 612

Orealiserade värdeförändringar på  
långfrist värdepappersinnehav 65 469 0

Utdelningar på andra placeringar 157 290 141 142

Ränteintäkter 54 007 37 893

347 236 252 936

NOT 5  ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

2017 2016

Räntekostnader –193 −321

−193 −321

NOT 6  RESULTAT AV AKTIEFÖRSÄLJNINGAR M M

Nedskrivning och reversering 
av nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar (orealiserad)

Nedskrivning av aktier i RNB Retail  
and Brands −48 360 −53 421

−48 360 −53 421

NOT 7  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt

Avseende inkomståret –13 128 0

Summa aktuell skatt –13 128 0

Uppskjuten skatt

Avseende temporära skillnader i 
värden på materiella tillgångar 144 144

Avseende temporära skillnader i 
värden på kortfristiga placeringar 
och långfrist värdepappersinnehav –18 690 −8 274

Summa uppskjuten skatt –18 546 −8 130

Redovisad skatt på årets resultat –31 674 −8 130

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 293 121 121 525

Skatt enligt gällande skattesats 22% –64 487 −26 735

Effekt av ej avdragsgilla 
rörelsekostnader –11 017 −702

Effekt av resultatposter avseende 
näringsbetingade andelar som ej är 
skattepliktiga/avdragsgilla 34 604 19 298

Effekt av ej skattepliktig bortskrivning 
av avslutade medlemskap 9 228 0

Effekt av övriga skattemässiga 
justeringar –2 9

Redovisad skatt på årets resultat –31 674 −8 130

NOT 8  FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 53 579 53 579

53 579 53 579

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –9 045 −7 604

Årets avskrivning enligt plan –1 439 −1 441

–10 484 −9 045

Planenligt restvärde vid årets slut 43 095 44 534

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

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 33 998 33 998

Årets anskaffningar 0 0

Årets avyttringar 0 0

33 998 33 998

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början –12 008 −7 688

Årets avskrivning enligt plan –4 321 −4 320

–16 329 −12 008

Planenligt restvärde vid årets  
slut, varav 4 473 avser konst 17 669 21 990

NOT 10  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

2017-12-31 2016-12-31

IB anskaffningsvärden 1 860 745 2 218 245

Återbetalt aktieägartillskott 
från Coop Sverige AB 0 –357 500

1 860 745 1 860 745

IB årets nedskrivningar och reversering 
av nedskrivningar (orealiserade) –233 229 –179 808

Nedskrivning av aktier i RNB Retail 
and Brands AB –48 360 –53 421

–281 589 –233 229

Bokfört värde vid årets slut 1 579 155 1 627 515
 

Specifikation av andelar i intresseföretag

Insatser
Organisations- 

nummer
Bokfört värde  

2017-12-31

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,  
38 966 124 st B-aktier (29,2%) 556175-7047 143 962

RNB Retail and Brands AB,  
11 246 598 st aktier (33,2%) 556495-4682 113 029

1 579 155

Vid årsskiftet 2017/2018 är värdet på aktierna i Atrium  
Ljungberg AB 5 077 Mkr (aktiekurs 130,30). Övervärdet vid  
årsskiftet är 4 933 Mkr. 

Redovisat resultat i RNB enligt ÅR 2016/2017, 30 Mkr.  
Redovisat resultat i AL enligt ÅR 2017, 2 559 Mkr.
Redovisat resultat i Coop Sverige-koncernen enligt ÅR 2017,  
15 Mkr.

Omrubricering av Insatskapital KF 422 Mkr har gjorts från Andra 
långfristiga värdepappersinnehav till Andelar i intresseföretag. 

NOT 11   ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2017-12-31 2016-12-31

IB anskaffningsvärden 119 347 115

Förvärv vinstandelslån Alma  
Property Partners I AB 16 343 119 290

Förvärv andelar i Brunswick  
Real Estate 47 810 0

Oreal värdeför Alma Property  
och Brunswick Real Estate 65 469 0

Förvärv av kapitalförsäkring 855 0

Förvärv av andra aktier insatser 1 0

Försäljning av andelar övriga 
värdepapper –14 –58

249 811 119 347

Bokfört värde vid årets slut 249 811 119 347
 

Specifikation av föreningens innehav av övriga aktier

Insatser
Organisations- 

nummer
Bokfört värde  

2017-12-31

Alma Property Partners I AB 559016-4157 200 811

Brunswick Real Estate Capital II, 
Luxemburg 48 101

Kapitalförsäkring 855

Diverse övriga aktier/andelar 44

249 811

NOT 12  FORDRINGAR PÅ INTRESSEFÖRETAG

2017-12-31 2016-12-31

Fordran på Coop Sverige AB 0 600 000

Reversfordran RNB Retail and  
Brands AB enligt låneavtal 380 000 385 000

380 000 985 000

NOT 13   FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
 OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror 1 068 1 058

Upplupna ränteintäkter och  
utdelningar 6 758 5 091

Övriga interimsfordringar 2 333 3 092

10 159 9 241

NOT 14   KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2017-12-31 2016-12-31

Bokfört värde, Robur 914 074 680 779

Bokfört värde, Nordea Funds 1 134 061 897 089

Bokfört värde, Swedbank övriga 
placeringar 5 280 5 165

2 053 415 1 583 033

I de bokförda värdena ingår orealiserade värdeförändringar med 
totalt 92 956 (73 470) Tkr.
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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 15  AVSÄTTNINGAR

2017-12-31 2016-12-31

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 855 0

Avsättningar avseende temporära 
skillnader i värden på materiella  
anläggningstillgångar 2 790 2 934

Avsättningar avseende temporära 
skillnader i värden på kortfristiga 
placeringar och långfristiga  
värdepappersinnehav 34 853 16 163

Vid årets utgång 38 498 19 097

NOT 16 MEDLEMSINLÅNING

2017-12-31 2016-12-31

Vid årets ingång 92 663 93 465

Bortskrivning av avslutade 
medlemsskap –37 936 0

Inbetalningar/Utbetalningar –662 –802

Vid årets utgång 54 065 92 663

NOT 17  UPPLUPNA KOSTNADER   
 OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyresintäkter 170 236

Semesterlöneskuld och sociala  
kostnader 3 697 3 328

Upplupen fastighetsskatt 267 1 264

Övriga interimsskulder 2 712 4 877

6 846 9 705

NOT 18  STÄLLDA SÄKERHETER  
 OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2017-12-31 2016-12-31

För skulder till kreditinstitut

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelser 140 000 140 000

Den förpliktelse till Alma Property 
Partners 1 som ännu ej utnyttjats 
utgör 114,4 Mkr

Den förpliktelse till Brunswick Real 
Estate som ännu ej utnyttjats utgör 
102,2 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 2017. Föreningens årsredovisning 
ingår på sidorna 9–19 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 
2017 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 1–8 och 22–24. 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 fel.

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.

 
Den auktoriserade revisorns 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 fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-
heter eller fel 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 fel, ut-
formar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, 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 2017 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 8 mars 2018

KPMG AB

Björn Flink
Auktoriserad revisor

 

Claes Göthman
Förtroendevald revisor

 

Catharina Andersson
Förtroendevald revisor
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Styrelse

Malin Dahlberg Markstedt
Ledamot sedan 2016
Manager, Rädda Barnen

Ali Farokhian
Ledamot sedan 2016
Global Business Manager, 
Tobii AB

Lars Nilsson
Ledamot sedan 2013
Avtalspensionär

Camilla Dahlin-Andersson
Ledamot sedan 2004
Chef- och ledningsutvecklare

Conny Fogelström
Ledamot sedan 2012
Vd, Chairman Konsult AB

Jens Lanvin
Ledamot sedan 2017
Futurist och omvärlds- 
analytiker

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

Kerstin Wallentin
Ledamot sedan 2015
Kommunikationschef,  
Systembolaget

Kristina Kamp
Ledamot sedan 2008
Pensionsekonom,  
Min Pension
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Ledningsgrupp

Per Thunell
Ekonomi- och 
finansdirektör 

Helen Persson
Chef Medlems-
verksamheten

Lars Ericson
Vd

Thomas Evers
Chefsjurist
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Charlotte Klevenstedt
Vd-assistent
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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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