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Året i korthet 2014

+8 959
nya medlemmar 2014

»KfS beslutade att gå in som 
cirka 30-procentig delägare 
i Coop Sverige AB. Det sker 
genom en aktieinvestering om 
900 Mkr och ett konvertibelt 
lån om 600 Mkr. Det innebär 
att föreningen från början 
av 2015 är med och formar 
Coops framtida butiksutveck-
ling, inte minst i Stockholms-
regionen. 
 En ny parlamentarisk 
organisation med ägarombud 
har genomförts enligt beslut 
som togs på en enig vår-
stämma 2014. 
 Föreningen har antagit
en ny hållbarhetspolicy som 
ska gälla för de tre komman-
de åren.
 Under året har KfS med-
lemmar i Stockholmsregionen 
samlat in mer än 1,7 Mkr ge-
nom Bistånd på köpet och 2,8 
Mkr genom Biståndsknappen. 
Därmed har de gett mer till 
Biståndsknappen än medlem-
mar i övriga Sverige. «

755 081
medlemmar

JULKONSERTEN PÅ GLOBEN 

”The Show of Christmas”, KfS upp-
skattade konsert som fyller Globen, 
gästades i år av Tomas Ledin, Titiyo, 
Veronica Maggio, Patrik Isaksson,
Petter med Mark ”Ängla-Mark”
Levengood som konferencier.

FÄRDIGRENOVERAT PÅ
SKYTTEHOLM UNDER 2014

Skytteholm, den anrika och vackra 
herrgården på Ekerö utanför Drott-
ningholm, ägs av KfS. Under 2014 blev 
den tredje och sista etappen av en 
genomgripande renovering klar. Den 
omfattar såväl viss ombyggnation, 
samtliga ytskikt, inredning och moder-
niserad konferensteknik. Nypremiär är 
beräknad till våren 2015. 

NYTT MEDMERA-KORT

Under 2014 förändrade Coop sitt åter-
bäringsprogram till ett modernare och 
mer individ- och försäljningsinriktat 
poängsystem. Coop MedMera-kortet 
finns nu i fem varianter med skilda 
betalningsupplägg, poängtilldelning 
och försäkringsfördelar. Tre av dem är 
anslutna till MasterCard. 
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2014 VAR ETT ÅR då vi genomförde en rad viktiga åtgärder 
och förändringar. Ett betydelsefullt steg var beslutet om 
KfS stora aktieinvestering i Coop Sverige AB på totalt 900 
Mkr, som innebär att föreningen under första kvartalet 2015 
blir ägare till cirka 30 procent av Coop Sverige AB. Utöver 
detta kommer det att utfärdas 600 Mkr i ett konvertibelt lån 
under 2015.  Det medför att KfS till viss del återgår till sitt 
kärnuppdrag – att i egenskap av ägare vara med och forma 
Coops framtida butiksutveckling, inte minst i Stockholms-
regionen. Naturligtvis ställer detta krav på KfS styrelse att 
göra analyser och ta ansvar som ägare. Glädjande nog har 
resultatutvecklingen i Stockholmsregionens Coop-butiker 
förbättrats avsevärt under året. Två nya butiker har öpp-
nats: en citynära Coop-butik vid Hötorget med ett sortiment 
med mycket färdigmat samtidigt som inriktningen är starkt 
ekologisk, samt en mindre butik med karaktär av kvarters-
butik på Renstiernas gata på Söder. En butik på Basgränd 
i Vällingby har avvecklats. Under 2014 genomfördes också 
förändringen av Coops lojalitetsprogram. Den gamla återbä-
ringen skrotades och istället infördes ett modernare och 
mer försäljningsinriktat poängsystem, som ger fördelar för 
både medlemmar och butiker. Coops nya medlemsprogram 
har blivit högt rankat i jämförelse med konkurrenter i en 
oberoende undersökning.

Ny placeringsstrategi

INTERNT HAR VI LAGT NER ETT STORT strategiskt arbete 
på att utforma en ny placeringsstrategi för vår förvaltning 
av våra likvida medel. Vår aktieportfölj har avyttrats med 
en god reavinst. Samtidigt förändrade vi placeringen av 
våra bankmedel och lade in dem i indexnära fondförvalt-
ning hos två banker.  KfS följer fortfarande en försiktig 
placeringspolicy med cirka 65 procent räntebärande medel 
och 35 procent aktier. Till detta har vi nu adderat etiska 
riktlinjer. Portföljen har haft en positiv utveckling under 
året. Vi sålde också av cirka 6,3 procent av vårt aktiein-
nehav i Atrium Ljungberg till en reavinst av cirka 713 Mkr. 
Därmed uppnådde vi ett extraordinärt resultat 2014 som 
före skatt uppgick till 924,8 Mkr, vilket ska jämföras med 
398,3 Mkr föregående år. Det har även inneburit att vår 
synliga balansräkning har ökat till 4 646 Mkr. Skälet till för-
säljningen av aktier i Atrium Ljungberg var i första hand att 

sprida riskerna i vår förvaltningsportfölj, men fortfarande 
utgör fastighetsföretaget ett väsentligt strategiskt innehav i 
vår portfölj med 29,2 procents ägarandel. Vidare har KfS en 
ägarposition i RNB med 33,2 procent. Under 2014 avyttra-
des klädkedjan JC av RNB, vilket har skapat en viktig grund 
för en positiv utveckling av RNBs aktie. Under senhösten 
2014 har RNB rapporterat en försäljningsökning som med-
fört en försiktigt förbättrad kursutveckling.

Ny parlamentarisk organisation

YTTERLIGARE EN STOR ARBETSUPPGIFT har varit 
genomförandet av det beslut som togs av vårstämman 2014 
om en ny parlamentarisk organisation med ägarombud.  
Under vårstämman i maj 2015 kommer de nyvalda ombuden 

att träda in i sin roll för första gången. På listan över slut-
förda projekt under 2014 kan vi också sätta den omfattande 
renoveringen av Skytteholm. Nu kan vi erbjuda alla konfe-
rensdeltagare och privatgäster en toppmodern anläggning.  
Under året har vi även avslutat återbetalningarna från 
föreningens medlemskonton. Redan 2012 beslutade KfS 
styrelse att detta skulle genomföras. Totalt har cirka 200 

Mkr utbetalts. 

Ny hållbarhetspolicy

KOPPLAT TILL OMRÅDET Konsument & Miljö har sty-
relsen under året antagit en ny hållbarhetspolicy för hela 
KfS, som ska gälla för de tre kommande åren. Arbetet 
med Släng inte maten-projektet har fortsatt, bland annat 
genom en stor och lyckad Restfest på Medborgarplatsen. I 
ett provisoriskt kök tillagades under Coops matinspiratör 
Sara Begners ledning en lasagne av överblivna råvaror och 
grönsaker från Coop-butiker. Förbipasserande bjöds sedan 
på lasagnen – totalt 1 700 portioner. Dessutom intervjuade 
Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö hos KfS, 
flera nyckelpersoner om matsvinn ur olika aspekter, och 
publiken kunde delta i tävlingar. Ett lite mindre event 
genomfördes under Fairtrade-dagen, som handlar om att 
tävla om vilka som fikar mest schyst under dagen, mätt i 
antalet kaffekoppar. KfS bjöd på cirka 3 500 koppar kaffe 
på Stockholms central och fick även här tillfälle att prata 
med många medlemmar. Genomslaget för Konsument & 
Miljö har varit stort i medierna.

Vd har ordet
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Viktigt biståndsarbete

FRÅN FAIRTRADE ÄR STEGET NÄRA TILL det viktiga 
biståndsarbetet. Vi har fortsatt vårt starka samarbete med 
Vi-skogen och We Effect. Under året har våra medlemmar i 
Stockholmsregionen samlat in inte mindre än 1,7 Mkr genom 
Bistånd på köpet och 2,8 Mkr genom Biståndsknappen. Där-
med har de gett mer till Biståndsknappen än medlemmar i 
övriga delar av Sverige.

Fler utnyttjar våra medlemserbjudanden

VÅRT INTENSIVA ARBETE med att utveckla och förstärka 
våra medlemserbjudanden har också burit frukt. Antalet 
medlemmar som har utnyttjat våra erbjudanden har ökat till 
85 000 – ett plus på 15 000 medlemmar jämfört med 2013. 
Familjedagen på Skansen satte ännu ett nytt publikrekord 
med strax under 20 000 besökare. Vi fortsätter även det nära 
samarbete vi har med Skansen gällande sponsorskapet för 
Lill-Skansen. Figuren Lilla Kott har fått sällskap av kapten 
Reko, en karaktär och ”superhjälte” som ska engagera även 
barnen i KfS projekt om matsvinn. Andra stora event var 
naturligtvis The Show of Christmas, där vi också i år fyllde 
Globen och bjöd på artister som Tomas Ledin, Titiyo, Veroni-
ca Maggio, Patrik Isaksson och Petter samt som konferencier 
Mark ”Ängla-Mark” Levengood. Även årets medlemsmöte i 
mars var som vanligt välbesökt och deltagarna fick lyssna på 
ett seminarium med titeln ”Smaka på framtiden”.  Mycket av 
föreningens arbete utförs av våra förtroendevalda och under 
året har 395 personer haft förtroendeuppdrag för KfS och 
genomfört åtskilliga aktiviteter i och utanför butiker. Ett stort 
tack till alla er!

2015 blir ett år av konsolidering

TILL SIST VILL JAG UNDERSTRYKA att medlemsantalet i 
föreningen fortsätter att öka. Nettoökningen under 2014 var
8 959 medlemmar och det totala medlemsantalet vid årsskiftet 
var 755 081 medlemmar. Om detta år har varit ett genomför-
andeår där mycket föll på plats, ser jag det kommande 2015 
som ett år av konsolidering. Vi måste få den parlamentariska 
strukturen implementerad och aktiv. Vi måste noga följa och 
utföra vårt nya ägaruppdrag i Coop Sverige AB. Och själv-
klart ska vi fortsätta det enträgna arbetet med att skapa ännu 
mera medlemsnytta för alla våra 755 081 medlemmar!
Jag vill rikta ett stort tack till de förtroendevalda och våra 
medarbetare för allt arbete som lagts ner under 2014.

LARS ERICSON

Stockholm 3 mars 2015



Från och med år 2015 införs en annan parlamentarisk struktur än den som visas ovan.

Så hänger KfS, KF och Coop ihop
Med 755 000 medlemmar är KfS en av Kooperativa Förbundets (KF) största ägare (äger 22 procent).  
KF är ett förbund för landets 35 konsumentföreningar och samtidigt en detaljhandelskoncern med  
dagligvaror som kärnverksamhet.

Distrikt

Valberedning Medlemsmöten Distriktsstyrelse

Föreningsstämma Medlemsråd

Vd

Styrelse Revisorer Valberedning

Konsumentföreningen Stockholm 
MEDLEMMAR

ÄGER 22 
PROCENT

DAGLIGVARU- 

GRUPPEN

Coop Sverige AB

INVEST- 
GRUPPEN

KF
FASTIGHETER

MEDIE- 
GRUPPEN

ÖVRIGA 
 BOLAG

KF
 EKONOMISK FÖRENING

Övriga  
konsument- 
föreningar
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Medlemsråd och ambassadörer är till stor 

del KfS ansikte utåt. Medlemsråden finns 

ute i Coops butiker, där de informerar, 

inspirerar och genomför olika medlems-

aktiviteter inom ramen för KfS teman. 

De ska också fungera som en länk mellan 

medlemmarna och butiken samt förmedla 

kunskap till distriktsstyrelser och förening-

ens styrelse om vad som händer i och runt 

sin lokala butik och dess närområde. Med-

lemsråden utses av distriktsstyrelserna. 

Så ser det ut idag, men efter våren 2015 

sjösätts en ny organisation, då det istället 

införs ägarombud, som väljs direkt av med-

lemmarna. Syftet är att minska avståndet 

mellan förening, butik och medlemmar.

Ambitionen är att det ska finnas ett 

ägarombud för varje butik samt en till två 

ersättare. Där det finns förutsättningar ska 

det även finnas ett ägarråd, bestående av 

max fem personer inklusive ägarombud 

och ersättare. Ägarombud och ersättare 

väljs på tre år. Ägarombuden ska ha koll 

på vad som händer i den lokala butiken 

och dess närområde, vara ett bollplank till 

butikschefen, skapa butiksaktiviteter som 

följer föreningens värderingar – exempelvis 

ekologi och hållbar konsumtion – samt 

vara länken mellan medlem, butik och 

förening. Men de får också en tyngre roll, 

eftersom de ska vara ombud på KfS vår- 

och höststämma.

Även ambassadörerna agerar som KfS 

förlängda arm utåt. Sedan tidigare finns 

det Eko- och Fairtradeambassadörer men 

under 2014 har dessutom Medlemsambas-

sadörer tillkommit.  I sin ansökan till KfS 

anger man vilket eller vilka områden man 

vill engagera sig i och får sedan en kost-

nadsfri grundutbildning inom respektive 

ämne.  Ambassadörerna deltar både i stora 

event som till exempel Familjedagen på 

MedMera-kortets
många poänger

Under 2014 förändrade Coop sitt 

återbäringsprogram till ett nytt 

poängsystem, som ger många möjlig-

heter.  Varje gång MedMera-kortet dras 

ger det en poäng per krona. Poängen 

kan man sedan använda till matva-

ror, värdecheckar, rabatt på ett helt 

köp, upplevelser och tjänster. Det går 

även att ge sina poäng till Vi-skogen. 

Det nya MedMera-kortet ger också 

personligt anpassade erbjudanden på 

varor som du ofta köper. Självklart ger 

Coops MedMera-kort också generellt 

förmånliga medlemspriser på varor 

liksom erbjudanden från såväl KfS som 

Coops samarbetspartners. 

Grundregeln är alltså en poäng per 

krona. Men det finns också möjlighet 

att skaffa sig fler poäng genom att 

handla hos Coops partners eller betala 

med Coop MedMera-kortet. Trogna 

kunder som kommer upp i 21 000 

grundpoäng under ett halvår belönas 

dessutom med att Coop dubblerar 

grundpoängen. Det är enkelt att ha 

koll på sina poäng och erbjudanden. 

Antingen kan man logga in på Coop.se, 

dra kortet i Medlemspunkten i sin butik 

eller ladda ner Coop-appen. 

Coop MedMera-kortet finns nu i fem 

varianter, som har skilda betalnings-

upplägg, olika poängtilldelning och 

försäkringsfördelar. Tre av dem är 

anslutna till MasterCard. 

AKTIVITETER FÖR  
AMBASSADÖRERNA UNDER 2014:

• Prisjämförelse eko vs konventionell

• Fiskpolicy

• Släng inte maten; planera julbordet 
med portionsguiden

• Info kring Coops nya 
medlemsprogram

• Fairtrade rosor/choklad till 
Alla hjärtans dag

• 5 viktiga varor att byta till eko

AKTIVITETER FÖR  
MEDLEMSRÅD UNDER 2014:

• Bistånd

• Valstation

• Miljö/Ekologi

• Hälsa

• Fairtrade

• Medlemskapet 

• Fairtrade fika

• Världens barn

De förtroendevaldas uppdrag: Att vara KfS ansikte utåt

OM MAN DELAR DE KOOPERATIVA VÄRDERINGARNA, ÄR INTRESSERAD AV MAT, 
EKOLOGI OCH HÄLSA, VÄRNAR OM COOPS BUTIKER OCH TYCKER OM ATT MÖTA 
OCH PRATA MED MÄNNISKOR FINNS DET ENGAGERANDE UPPDRAG HOS KFS.

Skansen, mässor med mera samt mindre 

event i butiker.  Eko- och Fairtradeambas-

sadörerna sprider kunskap om ekologiska 

varor och rättvis handel medan Med-

lemsambassadörerna har till uppgift att 

informera om föreningen, fördelarna med 

medlemskortet Coop MedMera samt om 

Coops nya poängsystem. Totalt finns det 

cirka 65 ambassadörer.  Skillnaden mellan 

ambassadör, medlemsråd och framtidens 

ägarombud är att ambassadörerna inte är 

knutna till en butik utan kan vara verk-

samma över hela föreningsområdet.
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KfS går in som aktiv
ägare i Coop Sverige AB

UNDER VÅREN 2014 TOG KFS beslut om att gå in 
som aktiv ägare i Coop Sverige och därmed komp-
lettera KF som huvudägare. Ägandefördelningen 
blir att KF har 70 procent och KfS 30 procent. Efter 
en längre process av beslut och juridik sker ägarför-
ändringen under första kvartalet 2015.  Då går för-
eningen in med 900 Mkr i en nyemission och med 
ytterligare 600 Mkr i ett konvertibelt lån. Detta lån 
löper på fem år med marknadsmässiga räntevillkor 
och kan, om KfS så önskar, omvandlas till aktier ef-
ter fem år.  Totalt rör det sig alltså om en investering 
på 1,5 Mdr kronor. Skälet till denna stora satsning 
bottnar i KfS verksamhetsidé att skapa ekonomisk 
nytta för sina medlemmar.
 – Naturligtvis ställer vi krav på Coop Sverige, 
säger KfS vd Lars Ericson. En ökad lönsamhet i bu-
tiksdriften är ett lika stort krav som en satsning på 
butiksutveckling. Vi förväntar oss att de strategiska 
beslut som tas de närmaste tre åren ska leda till lön-
samhet. Det är också vad Coop Sverige själva fattat 
beslut om. Från och med år 2017 ska Coop Sverige 
kunna uppvisa vinst på sista raden.

LARS ERICSON PÅPEKAR ATT DET nu finns en 
grundläggande gemensam syn hos både KF och KfS 
om vilka förändringar som behöver göras. 

 – Så här långt kan vi konstatera att vår önskan om en 
huvudinriktning på utveckling av både befintliga och 
nya butiker har tillgodosetts i Stockholmsregionen.
Han ser också att KfS äganderoll blir tydligare för 
föreningens ägarombud, som kommer på plats i 
april 2015. 
 – De är medlemmarnas representanter i dialog 
med butiken och det de hör och ser kommer att lyftas 
upp till föreningen på stämman. Sedan är det vår sak 
att som förening ta fram essensen ur deras iakttagel-
ser och framföra det till Coop Sverige AB. Det känns 
bra att vår parlamentariska struktur hänger ihop 
med ägarombuden och butikerna. 
 – Genom den här investeringen kommer vi lite 
grann tillbaka till kärnuppdraget. KfS ägde och drev 
butiker inom den egna regionen fram till 1992, då de 
överlämnades till Coop Sverige AB. Förhoppningen 
var att effektiviteten skulle öka och att medlemmar-
na skulle få bättre service till ett lägre pris. Tyvärr 
blev det inte så och med tanke på Coops ekonomiska 
resultat de senaste åren står vi inför stora utma-
ningar.  För KfS del innebär den här investeringen 
att vi för första gången sedan 1992 får ett direkt 
ägarinflytande i Coop Sverige AB. På så vis stärker vi 
medlemsnyttan och det ser jag som mycket positivt, 
avslutar Lars Ericson.

KfS strävar hela tiden efter större medlemsnytta. Därför investerar
föreningen totalt 1,5 Mdr kronor i Coop Sverige AB. Målet är att skapa 

fler och bättre butiker i Stockholmsregionen.
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Etableringen av nya, citynära butiker i det expansiva Stockholmsområdet 
fortsätter. Nyaste tillskotten är en butik i tunnelbaneplanet vid Hötorget 

och en butik på Renstiernas gata på Söder.

Region Stockholm, nya butiker 
och resultatutveckling

I COOP SVERIGES indelning av butiksverksamheten i 
tre regioner utgör Region Stockholm den största. Re-
gion Stockholm, som sträcker sig över hela Storstock-
holmsområdet från Nynäshamn – Gnesta till Knivsta, 
är i sin tur indelat i åtta underregioner.  För varje 
region finns en regionchef, medan regiondirektören 
har det yttersta ansvaret för hela regionen. De åtta 
regionerna i Stockholm består av Väst (15 butiker), 
City Syd (16 butiker), Öst (11 butiker), Södertörn och 
Södertälje (15 butiker), Sydväst (13 butiker), Syd (14 
butiker), City Norr (18 butiker), Norr (5 butiker) samt 
Forum butikerna i Stockholm (10 butiker).

KFS ÄR GENOM sitt ägande i KF och Coop Sverige 
AB representerat i styrelsen för Coop Sverige AB av 
föreningens vd Lars Ericson och har därmed möjlig-
het att påverka beslut om butiksdriftens utveckling. 
Etableringen av nya, citynära butiker har fortsatt 
under året och den 25 november invigdes butiken 
vid Hötorget, belägen i tunnelbanan, uppgång 
Konserthuset. Ytan är på 700 kvadratmeter. Den 

har stora likheter med butiken vid Centralen – även 
här passerar en stor mängd människor som vill ha 
ett stort utbud av färdigmat, särskilt vid lunchtid. 
Butiken vid Hötorget har dessutom en tydlig ekolo-
gisk inriktning – all frukt och grönt ska i möjligaste 
mån vara Kravmärkt eller ekologisk. Även i köttdis-
ken är det mesta ekologiskt. Det finns också en hel 
del vegetariskt att välja på. Samma datum öppnades 
också en ny butik på Renstiernas gata på Söder med 
350 kvadratmeters yta. Den har däremot karaktär 
av en kvartersbutik med ett mer allsidigt varusorti-
ment. En butik, belägen på Basgränd i Vällingby, har 
avvecklats under 2014.

COOP-BUTIKERNA I REGION Stockholm har överlag 
haft en positiv utveckling under 2014 och ett stort 
arbete har lagts ner på att säkerställa rutiner och fo-
kusera på nyckeltal. Coop förändrar också successivt 
sin formatstrategi. Butikskoncepten renodlas till tre: 
Coop Forum, Coop samt Coop Nära. 
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I november öppnades ytterligare två citynära 
butiker, den ena vid Konserthusets tunnelba-
neuppgång vid Hötorget och den andra vid 
Renstiernas gata på Söder. Bägge butikerna har 
stort utbud av ekologiska frukter och grönsaker.
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Medlemsverksamheten

LIKA VIKTIGT ÄR ATT medlems- 
och samhällsnyttan går som en 
röd tråd genom verksamheten, 
vare sig det gäller egna aktiviteter 
eller sponsoråtaganden, påpekar 
Helen Persson, chef för medlemsverksamheten. Ett 
lyckat exempel på samhällsnyttig  sponsring är samar-
betet med Mentor Sverige. Den ideella organisationen 
satsar på olika sorters mentorskap för unga mellan 
13 och 17 år. De anordnar också föräldraseminarier 
och föräldrautbildning.  Några exempel på semina-
rier, som ägde rum under hösten är ”Från helvete till 
harmoni – så här blir du en bättre tonårsförälder”, 
”Är skärmtid kvalitetstid?” och ”Förälder – det viktiga 
ledarskapet”. 
 – De blev snabbt fullbokade, säger Helen Pers-
son, och det visar ju att det finns ett stort behov, inte 
minst för att det saknas den här typen av utbildning-
ar i flera kommuner.

MENTOR SVERIGE ARBETAR också med Jobbmentor 
och Proffsmentor. Det senare har KfS ledningsgrupp 
och projektledare själva prövat på. Vid fem olika 
tillfällen träffade ledning och personal en klass från 

årskurs 8 i Upplands Väsby och 
berättade om sina uppgifter på 
KfS, om hur arbetslivet fungerar 
och vad som förväntas.  Den sista 
gången kom eleverna till KfS kon-

tor och fick ställa frågor om föreningens arbete och ge 
feedback om till exempel hemsidan.   
 – Det var utvecklande även för oss att möta så 
många unga människor, säger Helen Persson. Vi har 
också deltagit i Jobbmentor, som är annorlunda upp-
lagt. Där vi är själva ute en halv dag på en skola och 
möter niondeklassare som får ställa frågor kring sina 
funderingar om arbetslivet.

SPONSORSKAPET FÖR SKANSEN har under året gett 
möjlighet att förutom på Familjedagen erbjuda två 
dagar med fri entré, en på vårvintern och en på hösten. 
Familjedagen drog nytt publikrekord – strax under 
20 000 personer – och till de två fridagarna kom 11 000 
personer, en hög siffra även för Skansen under ”off 
season”-tid.  På Familjedagen delades Änglamarkspri-
set på 100 000  kronor ut för andra gången på Skansen. 
Årets vinnare blev Jord på Trynet, som är en samman-
slutning av 24 KRAV-märkta grisuppfödare i Sverige.

KfS medlemsverksamhet ska innehålla något för varje ålderskategori. 
Det tillgodoser föreningen både genom egna aktiviteter och rabatt på 

medlemserbjudanden i samarbete med externa aktörer.

Nytta och nöje
för alla åldrar
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 På scenen framträdde de populära artisterna 
Danny, Linda Bentzing och Jasmine Kara.  KfS arbe-
tar också med att fortsatt utnyttja den stora spon-
sorsatsningen för Lill-Skansen. Förutom Lilla Kott, 
som fungerat som en figur för Lill-Skansen, har nu 
Kapten Reko tillkommit. Hon är en karaktär som hör 
ihop med KfS stora projekt om matsvinn. 
 – Vi skickar ut ett spel till barn i förskolor, berät-
tar John Backlund, som är projektledare för spons-
ring och medlemserbjudanden. Genom spelet ska 
de lära sig om matsvinn och moroten är att de får 
komma till Lill-Skansen och träffa Kapten Reko, som 
är avsändare av spelet. Kapten Reko pratar väldigt 
mycket hållbarhet – hon är en superhjälte som är 
trött på alla vuxna som skräpar ner och slänger mat, 
och hon vill ta hjälp av barnen.  

HAN BERÄTTAR OCKSÅ att Ekostigen, som blivit 
uppdaterad med fantastiska illustrationer av barn-
boksförfattaren Inger Källander, i år sattes upp under 
Kulturfestivalen i Stockholm på ett överraskande 
läge – i gången mellan Kulturhuset och fontänen vid 
Sergels torg. En bondgård mitt i stan väckte självklart 
uppmärksamhet och fick ett stort antal besökare.  

Som vanligt var Ekostigen också med på Trädgårds-
mässan och Underbara Barn-mässan.
 – Den har blivit mycket mer visuellt inriktad på 
barn, säger John Backlund, och kombinerar ännu 
bättre lekfullhet med ett lärande på temat ”Från jord 
till bord”. En uppskattad aktivitet var också att vi 
fanns med på lilla DN-galan i Kungsträdgården, där 
barnen fick prova på friidrott. Till stora DN-galan gav 
vi medlemsrabatt på entrén. 

KFS ÄR OCKSÅ SPONSOR i mindre skala för ett antal 
organisationer: Stadsmissionen, Friends, Nolltole-
rans mot mobbing, Våga Börja Prata och Håll Sve-
rige Rent. Alla är så kallade CSR-projekt (Corporate 
Social Responsibility), som gör samhällsnytta. Bland 
årets populäraste externa medlemserbjudanden 
med rabatt var Afternoon Tea på Långholmen, halva 
priset på boende i Kläppen Ski resort, smörgåsbord 
på Solliden och olika föreställningar på Kulturhuset 
Stadsteatern.  Målet är att antalet medlemmar som 
utnyttjar erbjudanden ska öka för varje år. Det har 
uppfyllts med råge under 2014, då 85 000 utnytt-
jade medlemserbjudanden, en ökning med 15 000 
medlemmar.  

Ekostigen
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Vd Lars Ericson
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The Show of Christmas

PÅ SCENEN STOD Titiyo, Veronica Maggio,
Tomas Ledin, Patrik Isaksson, Petter och
den ständige konferencieren Mark ”Ängla-Mark” 
Levengood.

SCENEN VAR ÄVEN I ÅR placerad i mitten för att 
alla skulle få så bra sikt som möjligt och där avlöste 
artisterna varandra. Publiken fick uppleva ett pärl-
band av välbekanta och mindre välbekanta låtar, både 
som solonummer och duetter i olika konstellationer. 

Kanske var Patrik Isakssons finstämda version av 
Koppången det mest överraskande numret. Och
Petter fick hela Globen att gunga och hålla takten 
med uppsträckta händer till hans låt ”Så klart”.

ARTISTERNA FICK VAR SITT symboliskt träd efter 
konserten. Konstverket är skapat av Lasse Åberg och 
motsvarar ett antal träd i Vi-skogen som nu kommer 
att planteras vid Victoriasjön i Östra Afrika.

Den årligen återkommande och mycket uppskattade julkonserten
i Globen genomfördes för nionde året i rad den 6 december 2014.

Det är en stor efterfrågan på de cirka 15 000 biljetterna redan
när de släpps i slutet av augusti. 
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» Mark Levengood
presenterade bland andra

Tomas Ledin,  Veronica Maggio, 
Petter, Patrik Isaksson

och  Titiyo«

Mark Levengood

Patrik Isaksson

Petter

Titiyo och Tomas Ledin

Veronica Maggio
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UNDER 2014 HAR KONSUMENT & MILJÖ hos KfS 
följt upp rapporten om marknadsföring av livsmedel 
som riktar sig till barn. Den släpptes första gången 
2005 och har sedan följts upp med jämna mellan-
rum. Såväl marknadsföring som näringsinnehåll har 
undersökts på alla livsmedel som har roliga figurer på 
emballaget eller leksaker i paketet.  Undersökningen 
visar att antalet produkter riktade till barn har ökat 
kraftigt sedan 2005. Då fanns det 55 stycken, år 2009 
var antalet 60 och idag finns närmare 100 produkter. 
Däremot har förpackningar med leksaker i paketet 
minskat kraftigt. Näringsvärdena är väsentligt bättre 
än 2005, men mer kan göras. Sockerhalten har 
minskat något; framför allt har sockerhalten i några 
flingor minskat, saltmängden är lägre och fiberhalten 
är något högre. Idag innehåller en av fyra flingsor-
ter över 30 procent socker, år 2005 kunde ett paket 
frukostflingor innehålla 50 procent tillsatt socker.  
Rapporten följdes även upp med en enkät till KfS 
Föräldrajury på nätet.

UNDER ALMEDALSVECKAN på Gotland medverkade 
KfS som vanligt med seminarier; i år handlade ett om 
matsvinn och ett om vikten av att minska mängden 
salt i maten. Louise Ungerth, chef för Konsument & 
Miljö var också inbjuden att medverka i sex externa 
seminarier, arrangerade av olika företag. Bland annat 
var det Löfbergs kaffe Om hållbarhet, Resumé – Kon-
sumentmakt, på vems villkor? och Hälsingestintan 
om Kött, hållbarhet, kvalitet och djuromsorg. 
 –Almedalsveckan innebär så bra möjligheter att 

kunna påverka och föra ut våra budskap i både egna 
seminarier och i andra aktörers. Och naturligtvis
också att öka på kunskaperna genom att lyssna på 
andra seminarier. Det är en hektisk och rolig vecka och 
den ger väldigt mycket i utbyte, säger Louise Ungerth, 
chef för Konsument & Miljö.

ETT STORT SEMINARIUM på hemmaplan ägde som 
vanligt rum i och med årets medlemsmöte 2014, i år 
med titeln ”Smaka på framtiden”.  Några av Sveriges 
främsta talare var inbjudna – framtidsanalytikern 
Stefan Hyttfors talade om att ”Framtiden blir inte 
som vi tror”, Lennart Wallander, vd för Foods & 
Friends berättade om ”På morgondagens tallrik, vad 
äter vi och varför?” och Louise König, hållbarhetschef 
på Coop, talade under rubriken ”Håller planeten?”   
 KfS har också ställt frågor om framtiden till svenska 
folket. Frågorna berörde elva olika områden – bland 
annat robotar, växthuseffekten, GMO, marknadsfö-
ring och integritetsfrågor på internet. Ett axplock av 
svaren visar att majoriteten (63 procent) inte tror att 
människan kommer att kunna hejda klimatföränd-
ringens ödesdigra effekter. Tre av tio tror att de har en 
egen 3D-skrivare hemma 2020. Var fjärde tillfrågad 
kan tänka sig att äta insekter och larver i framtiden 
som proteinkälla och fyra av tio tror att de äter vä-
sentligt mindre kött och charkprodukter år 2020. 
 –Det är både intressant och nödvändigt, säger Lou-
ise Ungerth, att få en inblick i svenska folkets inställ-
ning till teknik och andra företeelser som ligger ganska 
nära i tiden, med den snabba utvecklingstakt vi lever i.

De viktiga frågorna och uppdragen för Konsument & Miljö
att bevaka och driva sinar aldrig. Inte i en värld där produktutbudet 
hela tiden växer och konsumenterna har att förhålla sig till effekter

på mat, miljö, hälsa och hushållsekonomi.

Konsumentfrågor
för nuet och framtiden
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KfS MEDLEMMAR HAR OCKSÅ blivit inbjudna till 
temakvällar under året. Tillsammans med Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademin hölls en temakväll 
om matkvalitet. En annan temakväll handlade om 
kemikalier i våra vardagsprodukter, ”Råd för en 
giftfri vardag”. Även här lät KfS, tillsammans med 
Coop, göra en undersökning som bland annat visade 
att hälften av medlemmarna ser negativt på fram-
tiden gällande kemikaliernas roll och att hälften är 

oroliga. 90 procent vill kunna göra fler medvetna val. 
Coop har hörsammat resultatet och utarbetat en ke-
mikaliestrategi och har även sedan något år tillbaka 
en anställd kemikalieexpert. Ett helt annat spår var 
inspirationsföreläsningen ”Trött, fet och fyrtio” av 
Pasi Salonen, där han gav enkla, konkreta förslag och 
nycklar till att ta sig ur ett monotont och stressande 
ekorrhjul i arbets- och privatliv.  Den blev så populär 
att den drog fyrahundra åhörare!

Dagens konsumenter förväntar sig alltid välfyllda hyllor, 

vardag som helg, och fräscha färskvaror. Vem vill köpa 

ett rynkigt äpple?  Men det betyder också att många 

butiker måste kassera fullt ätbara produkter. Som ett led 

i kampen mot matsvinn arbetar KfS nu med att länka 

ihop olika Coop-butiker med välgörenhetsorganisationer, 

som tar emot utsorterad mat. Hittills är åtta butiker 

engagerade. Några exempel: Coop i Stuvsta skickar mat 

till organisationen Convictus i Högdalen. Convictus be-

driver dagverksamhet och serverar frukost och lunch.  Ny 

Gemenskap, som driver ett behandlingshem i Västberga, 

hämtar mat hos Coop Forum i närheten.  Klara Kyrka delar 

varje måndag-fredag klockan 10 ut mat till hemlösa, 

och andra människor i fattigdom. Kyrkan har inget eget 

tillagningskök utan hämtar smörgåsar, sallader, frukt och 

grönsaker från Coop Centralen, som har ett stort sorti-

ment av detta. KfS har tagit beslut om att utöka arbetet 

till flera butiker.

Överbliven mat skänks till välgörenhetsorganisationer

KfS förmedlar kontakten mellan Coop-butiker och välgörenhetsorganisationer, som får hämta

överbliven mat. Ett lyckat projekt, som snart utökas. 

Under Almedalsveckan på Gotland medverkade KfS 
i ett antal olika seminarier genom Louise Ungerth, 
chef för Konsument & Miljö.
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– PRAKTISKT ORDNADE vi det så, berättar Anna Lilja, 
projektledare och informatör, att vi samlade in över-
blivna råvaror från ett antal Coop-butiker, främst på 
Södermalm. Sen hade vi riggat ett stort kök på Med-
borgarplatsen med spisar och tillbehör. Där satte vi 
igång med att hacka alla grönsaker och rörde ihop 
allting till lasagne, som vi sen bjöd på. Totalt bjöd vi 
på 1 700 portioner innan maten var slut. Minst 8 000 
personer passerade eventet under dagen och vi upp-
skattar att minst 30 procent uppfattade budskapet 
om matsvinn, dvs. 2 000–3 000 personer.

FÖRUTOM DET SOM TILLDROG sig i köket ordnades 
flera aktiviteter. Publiken fick gissa hur många mat-
lådor med 400 gram mat en barnfamilj slänger per 
månad, genom att visuellt stapla matlådor på varan-
dra. Många blev häpna över svaret – 23 matlådor!
23 matlådor räcker till 23 arbetsdagar, dvs. en mat-
låda varje dag under nästan en hel månad. I pengar 
slänger en barnfamilj mat för mellan 3 000–6 000 
kronor om året. En annan aktivitet gick ut på att gissa 
hur mycket vatten som krävs för att producera en 

avokado, genom att stapla 10-litershinkar på marken. 
Svaret är 200 liter för en avokado, en siffra som också 
väckte förvåning. I länder med vattenbrist och där 
avokado odlas, går det alltså åt mängder med dyrbart 
vatten som kunde användas bättre.  Man kunde också 
tävla genom att laga rätter av sina egna matrester och 
skicka in ett foto och vinna en Änglamarkskasse med 
mat värd 1 000 kronor.
 –Vi lyfte också fram att Coop med vår hjälp har 
börjat skicka överbliven mat till välgörenhetsorgani-
sationer och på en jättestor LED-skärm rullade olika 
budskap hela dagen.  Dessutom hade vi en scen där 
Louise Ungerth intervjuade Coops hållbarhetschef 
Louise König, Jonny Zackrisson, kvalitetschef på 
Fazer som arbetar för att minska matsvinnet i deras 
restauranger, och Sara Begner, Coops matinspiratör 
som också var kock på Restfesten. 
 –Eventet gav ett stort uppsving i våra sociala me-
dier, säger Anna Lilja.  Och genom en utvärderings-
enkät och de reaktioner vi fick under dagen har vi 
dragit slutsatsen att det här var ett väldigt uppskattat 
och inspirerande sätt att föra fram vårt budskap på.  

Den 3 juni arrangerade KfS ett event på Medborgarplatsen.
Syftet var att uppmärksamma frågan om matsvinn, de problem 

det orsakar och att generellt öka kunskapen kring matsvinn bland 
konsumenter och medlemmar.

Restfesten – ett informativt och 
inspirerande event om matsvinn
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Hållbarhetstänkande genomsyrar 
hela KfS verksamhet

MÅL 1

Verka för hållbar konsumtion: KfS ska skapa förutsättningar för 

att medlemmarna i sin konsumtion ska kunna bidra till hållbar 

utveckling med beaktande av miljö, etik och hushållsekonomi. 

I egenskap av ägare ska KfS påverka Coop i riktning för en ökad 

andel hållbara alternativ i sortimentet. KfS ska också verka för att 

Coop ska vara en hållbar aktör i samhället.

MÅL 2

Opinionsbilda i ämnen kopplade till hållbar utveckling: KfS 

ska i sin opinionsbildning lyfta ämnen som kopplar till hållbar 

utveckling. KfS ska verka för att makthavare, producenter och 

andra aktörer bidrar till hållbar samhällsutveckling. En förutsätt-

ning för detta är att vi har god intern kunskap inom hållbarhets-

området och intern kunskapsspridning.

MÅL 3

Hushålla med resurser: KfS ska vara aktsam med mänskliga, 

miljömässiga och ekonomiska resurser och sträva efter att 

minska den negativa påverkan som verksamheten ger upphov 

till. Detta gäller både i den dagliga verksamheten på kontoret 

och i de utåtriktade aktiviteterna.

MÅL 4

Verka för social hållbarhet: KfS ska, inom ramen för sin verk-

samhet, ha ett socialt engagemang speciellt riktat mot barn, 

ungdomar och barnfamiljer med fokus på socialt utanförskap, 

föräldraskap och psykisk och fysisk hälsa hos barn. KfS ska också 

ha ett engagemang för andra utsatta grupper i samhället, fram-

förallt i form av stöd till befintliga organisationer som hjälper 

personer som hamnat snett att återta makten över sina liv. Vi 

ska engagera oss såväl inom som utanför Sveriges gränser.

En bärande idé i KfS verksamhet är att verka för att medlem-

marna i sin konsumtion kan bidra till en hållbar utveckling för 

människor och miljö. Hållbarhet och miljötänkande är också 

riktlinjen för den interna verksamheten.

 Därför har KfS upprättat en hållbarhetspolicy med hand-

lingsplan och mål. Arbetet för hållbarhet indelas i fyra 

övergripande mål, som löper på tre år, och utvärderas och 

förbättras hela tiden. I handlingsplanen anges detaljerat hur 

arbetet ska bedrivas. 
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Med hjärta för bistånd

 ”MÅNGA BÄCKAR SMÅ … ” stämmer väl in på 
Biståndsknappen, som används vid pantning och 
Bistånd på köpet, där summan rundas av till närmsta 
krona vid betalning med Coop MedMera-kortet. Det 
går även att ge pengar vid självscanning, via sms och 
bössor vid kassorna och när du köper bärkassar går 
3 öre till Vi-skogen. Totalt blir det varje år miljontals 
kronor till de kooperativa biståndsorganisationerna 
We Effect och Vi-skogen. Föreningen deltar varje 
höst i den stora insamlingen för Världens barn och är 
medlem i Fairtrade Sverige. KfS medlemmar skänkte 
under året 2 792 739  kronor av Biståndsknappens to-
talt 7 938 793 kronor och 1 655 938 kronor av Bistånd 
på köpets totalsumma på 5 494 118 kronor.

BISTÅNDSGRUPPEN HOS KFS består av förtroende-
valda och medlemsråd, som engagerar sig ute i buti-
kerna för att få ännu fler att ge pengar och  informera 
om hur de används.

 –Vi stöttar också organisationernas kampanjer, 
berättar Minna Hellman, som är ansvarig för KfS 
biståndsarbete. Ett exempel är Vi-skogens tvåveckors-
kampanj i maj, där man bland annat informerade om 
att pengar från Biståndsknappen från 1 juli enbart 
går till Vi-skogen. Tidigare delades de med We Effect, 
som från och med maj istället får alla pengar från  
Bistånd på köpet. Under kampanjen dubblerade Coop 
summan av allt som pantades via Biståndsknappen 
och självklart var medlemsråden då ute i butikerna 
och puffade för att trycka på Biståndsknappen.  

ETT ÅRLIGT MÖTE för allmänheten är Global Soli-
daritet, som ger kunskap om olika sätt att bidra till 
fattigdomsbekämpning. I år föreläste frilansjourna-
listen Maria Larsson om ”Kokvinnorna i Kangulu-
mira, Uganda”, ett av We Effects projekt. I byn finns 
ett kvinnokooperativ och 1997 skänkte KfS pengar 
som samlats in under Vattenfestivalen.  Det räckte 

Genom stöd till biståndsarbete vidgar KfS ramarna för sitt miljö- och  
samhällsengagemang. Pengarna som KfS medlemmar skänker genom 
att använda Biståndsknappen och ansluta sig till Bistånd på köpet går 

till organisationerna We Effect och Vi-skogen.  
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till sex kor och Maria Larsson har sedan besökt byn 
och följt kooperativet. Korna har blivit fler, mjölken 
har gett näringsrik mat till barnen, gödseln har ökat 
odlingarnas avkastning och kvinnorna har sålt föräd-
lade produkter på en egen marknad.  Inte minst har 
kvinnornas roll stärkts när männen sett att de klarar 
av både lantbruk och affärer! Vidare informerade 
Anneli Leina från We Effect om höstens kampanj 
”Tillsammans mot fattigdom” och om organisatio-
nens verksamhet.

KfS ÄR OCKSÅ ENGAGERADE i Fairtrade, en obero-
ende produktmärkning som skapar förutsättningar 
för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. Föreningens Fairtrade-ambassadörer 
sprider i olika event kunskap om aktuella produk-
ter och deras betydelse för odlarna. På Fairtrade 
Challenge-dagen, då hela Sverige uppmanas att fika 
schysst, genomförde KfS i år ett eget event. På en 
liten hyrd yta på Centralen bjöd föreningen på kaffe, 
te och varm choklad från 06.30 till 19.00 och infor-
merade om Fairtrade. 
 –Vi serverade 3 500 koppar under dagen, säger 
Minna Hellman, och många tog sig tid till samtal 
och var intresserade av att höra både om Fairtrade 
och om KfS.  Vår ambition är att få fler att inse att 
man faktiskt gör världen lite bättre genom att välja 
Fairtrade-märkta produkter, avslutar hon.

SÅ MYCKET GÅR TILL BISTÅND
AV VARJE INSAMLAD HUNDRALAPP

Utvecklings bistånd 87 kr

Insamling 3 kr

Kommunikation 6 kr

Administration 4 kr

100- lapp

Vi-skogen är en svensk 
biståndsorganisation som 
planterar träd i länder 
runt Victoriasjön, som 
drabbats svårt av avskog-
ning och klimatföränd-
ringar; Kenya, Rwanda, 
Uganda och Tanzania. 
Man ger också stöd till 
bondeorganisationer 
genom att lära ut agrofo-
restry, samplantering av 
träd och grödor.
 Vi-skogens stöd når
i dag 240 000 familjer 
och sedan starten 1983 
har organisationen bidra-
git till att plantera 100 
miljoner träd.

We Effect har sedan 
starten 1958 vuxit till
att verka i 26 länder i
fyra världsdelar.
 Tillsammans med 
lokala organisationer
ger man hjälp till själv-
hjälp för landsbygds-
utveckling, bostäder, 
tillgång till mark och 
jämställdhet. Grunden
för We Effects bistånds-
arbete är att göra det 
möjligt för människor
att organisera sig:
”Tillsammans mot
fattigdom”. 
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SOM MEDLEM I Konsumentföreningen Stockholm har 
många ett medlemskonto.  Alla medlemmar har också 
ett insatskonto i föreningen, där medlemsinsatsen på 
100 kronor finns insatt. På insatskontot har räntan va-
rit 0 % sedan 2004 och sedan november 2014 är även 
räntan på medlemskontot 0 %.

KFS HAR SEDAN år 2012 aktivt verkat för en avveck-
ling av saldona på medlemskontona, och då påbörjades 
också återbetalning till de medlemmar som hade minst 
500 kronor på kontot. Dessa medlemmar fick också ett 
informationsbrev från föreningen. Skälet till återbetal-
ningarna är en strävan från KfS att minska administra-
tionen kring kontohanteringen. Föreningens ekonomi 
är god och föreningen har inget behov av inlåningen.

DET ÄR DOCK INTE ALLA som har haft pengar på sitt 
medlemskonto. Hur stort tillgodohavandet är beror på 
om det funnits outnyttjad återbäring före år 1992 eller 

oinlösta bonuscheckar under 1990-1996. När medlems-
insatsen sänktes till 100 kronor i början av 2000-talet 
fick också de, som betalat den tidigare högre insatsen, 
mellanskillnaden insatt på sitt medlemskonto.

HITTILLS HAR TOTALT ÖVER 200 Mkr betalats ut.
Den som fortfarande inte flyttat sina pengar kan gå in på  
www.konsumentforeningenstockholm.se och skriva 
ut en blankett som finns under Utbetalning medlems-
konto (sök på webbplatsen). Det går att fylla i alla 
uppgifter utom namnunderskrift på skärmen. Blan-
ketten skickas till KfS Medlemsservice, som också kan 
upplysa om hur mycket pengar som finns på kontot. 
Ring 0771-17 17 17 eller mejla till medlemsservice@
kfs.se för besked.

KfS Medlemsservice 
Tel: 0771-17 17 17  E-post: medlemsservice@kfs.se
www.konsumentforeningenstockholm.se

Sedan november 2014 utgår ingen ränta på medlemskontot.
Den som fortfarande har pengar kvar på kontot kan enkelt ta ut
eller flytta över dem till ett annat konto genom att använda sig

av en blankett på KfS webbplats. 

Ingen ränta på medlemskontot
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Milles-skulpturer på Skytteholm
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Under våren 2015 blir den sista pusselbiten klar i det stora 
renoveringsprojektet av Skytteholm. Nu står den väl rustad för 

att ta emot fler konferensgäster och privatgäster med vacker 
miljö och modern teknik.

Smakfull renovering
av Skytteholm

SKYTTEHOLM HAR ÄGTS AV 
KFS sedan 1942. Den vackra 
herrgården ligger naturskönt 
vid Mälaren ute på Ekerö. 
Det är en plats där det är lätt 
att känna historiens vingslag – Skytteholms gård 
omnämns för första gången i text redan 1416. På 
1600-talet blev gården ett säteri under Johan Skytte, 
medan den nuvarande herrgårdsbyggnaden upp-
fördes under 1800-talet.   Under de senaste åren har 
föreningen gjort en genomgripande renovering, som 
nu i det närmaste är klar. Målet var att kunna locka 
fler konferens- och privatgäster, vilket redan resul-
terat i en ökad beläggning och positiva kundreak-
tioner. Under 2014 har den tredje och sista etappen 
blivit klar. I herrgårdens översta våningsplan har 
konferensrummen byggts om till bröllopssvit samt 
två fina hotellrum. Flyglarna har fått nya ytskikt och 
ny inredning.  I Skyttegården har samtliga hotellrum 
renoverats liksom konferensdelen, som fått en annan 
planlösning. Detta för att möta branschens krav på 
att kunna ta emot fler gäster, arrangera olika typer 
av dukningar med mera.

KONFERENSTEKNIKEN HAR uppdaterats med 
fokus på lättanvänt och lättillgängligt – bland annat 

genom fiberanslutning som 
möjliggör en mycket snabbare 
internetuppkoppling samt 
hörslingor i konferensdelen. 
En uppskattad nyhet är också 

att konferensgästerna får välja mellan tre olika 
varmrätter och förrätter från en liten à la carte-meny.  
Dessutom får de i möjligaste mån inta sin middag i 
herrgårdens matsal som nu rymmer 100 gäster istäl-
let för som tidigare 70.

I STRANDPAVILJONGEN BADAR man bastu med 
sjöutsikt och kan boka spabehandlingar. Den som 
vill motionera kan gå sköna skogspromenader eller 
golfa på Mälarö Golfklubb, som arrenderar marken 
av föreningen. Det finns också ett nytt fint gym i 
Skyttegården. Under 2015 genomförs en upprust-
ning av parken med nya planteringar och förändrade 
gångstråk. 

UNDER 2015 KOMMER KFS i samarbete med 
Sodexo, som svarar för driften av anläggningen, 
fortsätta att utveckla medlemserbjudanden till 
Skytteholm. Det ger medlemmarna möjlighet att till 
förmånliga priser få uppleva en herrgård som det är 
lätt att trivas på. 

» Den unika samlingen av
Carl Milles-skulpturer i parken 

finns naturligtvis kvar. «
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Det nyrenoverade Skytteholm erbjuder 
en vacker miljö på historisk mark. 
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En god avkastning på föreningens tillgångar är ett viktigt mål. 
Föreningen har en stabil och stark ekonomi och det möjliggör bland 

annat ett fortsatt intensivt arbeta med att öka medlemsnyttan.

Starkt resultat
lägger grunden för ökad 

medlemsnytta

FÖRENINGEN ARBETAR AKTIVT med att förvalta 
sina tillgångar placerade i tre olika delar, dels strate-
giska placeringar i KF, Coop, Atrium Ljungberg och 
RNB, dels placeringar i indexnära fonder och dels 
som likviditet. 
 Årets resultat är mycket bra och uppgick till 928,6 
Mkr (399,8 Mkr) före skatt och bokslutsdispositio-
ner. Resultatet förklaras i huvudsak av försäljningen 
av aktier i Atrium Ljungberg. Den synliga soliditeten 
uppgår i föreningen till 97,2 % (96,4 %).

KF och Coop

UNDER 2014 HAR RENODLINGEN av verksamheten i 
KF fortsatt. I samband med den vidare kapitaliseringen 
av Coop har KfS förvärvat en mindre ägarandel. Coop 
Sverige AB har kapitaliserats genom övertagande av 
förlagsinsatsfordringar på KF från ett antal av konsu-
mentföreningarna. För KfS innebär detta, efter det att 
KfS blivit aktieägare i Coop Sverige AB, att föreningen 
lämnat ett villkorat aktieägartillskott på 357 Mkr till 

Coop Sverige AB. Dessa 357 Mkr är en omvandling av 
den förlagsinsatsfordran som KfS hade på KF. 
 Vidare har KfS tecknat ett avtal med KF och Coop 
Sverige AB om att tillskjuta ytterligare riskkapital i 
Coop Sverige AB. I samband med denna kapitalisering 
kommer KfS att bli en av Coop Sverige ABs större aktie-
ägare med en ägarandel på cirka 30 procent. Kapitali-
seringen sker dels i form av eget kapital om 900 Mkr, 
dels i form av ett konvertibelt lån om 600 Mkr med en 
löptid på 5 år, totalt 1 500 Mkr. 
 Som en del i denna process har KfS i slutet på 2014 
lämnat ett kortfristigt lån på 900 Mkr till KF, som ska 
återbetalas i samband med att föreningens ägande i 
Coop Sverige AB regleras.
 KfS har fokuserat på Coops butiksstruktur i fören-
ingens verksamhetsområde. Under året har ett antal 
Coop-butiker öppnats och moderniserats inom KfS 
verksamhetsområde.

Atrium Ljungberg AB

FÖRENINGEN HAR UNDER ÅRET avyttrat 7 700 000 
aktier i Atrium Ljungberg. Intäkten efter avdrag för 
försäljningskostnader uppgår till 741 Mkr. KfS innehav 
uppgår efter försäljningen till 29,2 procent av aktieka-
pitalet och 23,0 procent av rösterna i Atrium Ljungberg 
AB. Föreningen är därmed den största enskilda ägaren 
i bolaget vad avser kapitalandel och aktieinnehavet 
är fortsatt strategiskt och långsiktigt. Värdet på KfS 
aktiepost i Atrium Ljungberg uppgick vid årsskiftet 
2014/2015 till 4 469 Mkr, vid aktiekursen 114,7 kronor.

ATRIUM LJUNGBERG

ANTAL FASTIGHETER 49

FASTIGHETSVÄRDE 28,2 MDKR

TOTAL UTHYRNINGSBAR YTA 1 062 000 KVM

KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,1 MDKR

ANTAL  ANSTÄLLDA 2014 282
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Retail and Brands RNB

VÄRDET PÅ FÖRENINGENS AKTIER i RNB uppgick 
till 140,6 Mkr vid årsskiftet. Aktierna är marknads-
värderade och föreningen har gjort en nedskrivning 
av aktierna på 8,4 Mkr för 2014. KfS innehav i RNB 
är 11 246 598 aktier motsvarande en andel av kapital 
och röster på 33,16 procent. Dessutom har fören-
ingen fordringar på RNB om sammanlagt 400Mkr 
fördelat på två lån. Villkoren för lånen är marknads-
mässiga. RNB och KfS har överenskommit att det 
finns en möjlighet att förlänga den revolverande 
krediten på 200 Mkr från maj 2016 till maj 2017. 
Detta innebär att de båda lånen i så fall får samma 
förfallodatum. Föreningen är också garant för RNBs 
krediter i bank upp till 140 Mkr. 
 Vid årsskiftet uppgick KfS övriga finansiella till-
gångar till 1 266 Mkr som var placerade i indexnära 
aktie- och räntefonder, varav orealiserade värde-
förändringar i fonderna utgjorde 48,9 Mkr. Övriga 
räntebärande tillgångar uppgår till totalt 881 Mkr, 
varav merparten är kortfristigt placerade i bank och 
andra räntebärande fordringar.
 Finansnettot uppgick under 2014 till 995,8 Mkr 
(478,9 Mkr) inklusive nedskrivning om 8,4 Mkr.

 Den sammanlagda reavinsten från försäljningen av 
Atrium Ljungberg-aktierna och övriga aktier uppgår till 
767,6 Mkr efter försäljningskostnader. 
 Så här långt har den nya placeringsfilosofin givit en 
god avkastning.
 –Det borde finnas en ytterligare förbättrings-
potential för delar av portföljen, säger Per Thunell, 
KfS ekonomi- och finansdirektör. 
 –Det fantastiska resultat vi har för 2014 kommer inte 
att upprepas då vi inte har för avsikt att sälja ytterligare 
aktier i våra innehav. På säljlistan står några av våra 
fastigheter, dock har vi inte bråttom utan det är rätt 
pris som ska gälla, fortsätter Per Thunell.

NYCKELTAL, KF-KONCERNEN 2014

NETTOOMSÄTTNING 37 753 MKR

BALANSOMSLUTNING 15 579 MKR

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 14 MKR

RESULTAT EFTER SKATT  3 MKR

SOLIDITET 23,6 %

I Kista strax norr
om Stockholm 
står nu Kvarteret 
Nod färdigt.
Kvarteret Nod är 
en ny mötes-
plats för bland 
annat lärande, 
forskning och 
näringsliv. Nod 
ligger strategiskt 
placerad mellan 
det äldre och 
det nya fram-
växande Kista.
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RNB RETAIL AND BRANDS  äger, driver och utvecklar butiker 
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med 
fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försälj-
ning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten 
Brothers och Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i 
Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verk-
samhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 
2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

RNB

POSITIVT RÖRELSERESULTAT FÖR FÖRSTA KVARTALET 

2014 /15 MED 23 MKR (+9MKR). KASSAFLÖDE FRÅN 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN VAR 6 MKR (-14).

ANTAL ANSTÄLLDA 1 018 (1 325)

SOLIDITET 27,4 % (25,8)
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Resultaträkningen

Resultaträkningen visar de totala intäkterna och 
kostnaderna för en viss period   En sådan period är 
ofta kvartal eller ett helt år. Om intäkterna är större 
än kostnaderna uppstår en vinst och om kostnaderna 
är större än intäkterna så blir det en förlust. 
 Kopplingen mellan resultaträkningen och balans-
räkningen är att det resultat som visas i resultat-
räkningen för en period sedan överförs till balans-
räkningen och tas upp som årets vinst eller förlust i 
balansräkningen. Resultaträkningen startar på noll 
varje år medan balansräkningen, som visar förening-
ens tillgångar och skulder visar dessa vid varje givet 
tillfälle. 
 Resultaträkningen för föreningen börjar med att 
redovisa intäkter och kostnader för fastighetsrörel-
sen och därefter redovisas intäkter och kostnader för 
föreningens drift. Resultaten av dessa två utgör sedan 
bruttoresultatet eller rörelseresultatet för föreningen. 
 Efter rörelseresultatet redovisas resultatet från 
de finansiella intäkterna och kostnaderna för att få 
resultatet efter finansiella poster. Därefter justeras 
resultatet för bokslutsdispositioner och skatt för att 
komma till årets resultat.

Balansräkningen 

Balansräkningen visar föreningens ekonomiska 
ställning vid varje givet tillfälle. I balansräkningen 
redogörs på ena sidan för föreningens alla tillgångar 
och på andra sidan föreningens eget kapital och 
skulder. Balansräkningens två olika sidor är alltid 
lika stora, det vill säga de ska balansera varandra. 
Storleken  på tillgångarna eller eget kapital  och skul-
der kallas för balansomslutning. 
 Ingångsvärdena för balansräkningen för varje 
nytt år är detsamma som de utgående värdena året 
innan. Dock förändras värdena under året beroende 
på vad som händer i föreningen. 
 Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar. Definitionen av anläggnings-
tillgångar är tillgångar som avses att stadigvarande 
användas i företaget. Skillnaden är att omsättnings-
tillgångar löpande skall omsättas.

Föreningens anläggningstillgångar delas in i:
• materiella anläggningstillgångar  

(till exempel fastigheter och inventarier)
• finansiella anläggningstillgångar   

(till exempel innehav av värdepapper)

En tillgång minskar vanligtvis i värde över tiden. 
Detta tar man hänsyn till genom att använda av-
skrivningar. Syftet med avskrivningar är dels att 
fördela kostnaderna under anläggningstillgångens 
livslängd (det vill säga den tid den inbringar intäk-
ter), vilket kallas för matchningsprincipen, och dels 
för att kunna redovisa föreningens  tillgångar till sitt 
egentliga värde. 
 I korthet går det att säga att balansräkningen 
redogör för företagets tillgångar och hur dessa har 
finansierats vid varje givet tillfälle.
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Verksamhet

Konsumentföreningen Stockholms (KfS) verksamhet 
är inriktad på att som ägare i Kooperativa Förbundet 
(KF) och Coop Sverige AB (Coop) utveckla en lönsam 
och effektiv detaljhandelsverksamhet som vilar på 
de konsumentkooperativa värderingarna. Dessutom 
är verksamheten inriktad på opinionsbildning inom 
miljö- och konsumentpolitiska frågor. Föreningen 
ska också ha en effektiv och sund förvaltning av 
föreningens tillgångar i form av aktier i huvudsak i 
Atrium Ljungberg AB och RNB Retail and Brands AB 
och indexnära aktie- och räntefonder samt i kortfris-
tiga placeringar.
 KfS verksamhet genomförs med föreningens
verksamhetsidé som utgångspunkt. Verksamhets-
idén lyder:

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är
en kooperativ ekonomisk förening som ska:

• skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar

• verka för att medlemmarna i sin konsumtion 
kan bidra till en hållbar utveckling för människa 
och miljö.

Utifrån detta har de övergripande målen för 2014 
varit att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna, 
fortsätta arbetet med moderniseringen och införan-
det av den nya medlemsdemokratiska organisationen 
samt att arbeta med att skapa konsumentkunskap och 
opinionsbildning inom hälsa, mat, miljö, etik och hus-
hållsekonomi. Dessutom ska föreningen medverka till 
att vidga det kooperativa inflytandet i samhället och 
till att sprida den kooperativa idén. Dessa mål kvar-
står även för 2015.
 På föreningens hemsida och i medlemsbladet Med-
lem Stockholm beskrivs föreningens verksamhet och 
annonseras medlemserbjudanden av olika slag.

Integrering av de 2013 fusionerade föreningarna

KfS och Coop Medlem Norrort fusionerade i slutet 
av 2013. Detta innebär att 2014 var det första hela 
verksamhetsåret för de sammanslagna förening-
arna. Fusionsarbetet har fortsatt under året och 
verksamheterna är nu integrerade.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 11 ordinarie möten och 
2 extra möten. På styrelsemötena har bland annat 
viktiga frågor som de strategiska övervägandena för 
ägandet i KF, Coop, RNB samt Atrium Ljungberg 
behandlats. Arbetet med den nya medlemsdemo-
kratiska organisationen har fortsatt och beslut om 
en ny organisation har fattats. Andra viktiga frågor 
för styrelsen har varit uppföljning av ekonomin samt 
implementeringen av en ny placeringspolicy.  Upp-
följningen av Skytteholms renovering har också stått 
på agendan för styrelsen.

Den medlemsdemokratiska organisationen 

Medlemmarna i föreningen har möjlighet till insyn 
och påverkan genom den demokratiska organisatio-
nen. Under året har ett stort arbete lagts ner på att 
utveckla och förankra den medlemsdemokratiska 
organisationen för att skapa en effektiv och mo-
dern medlemsorganisation, som ska representera 
medlemmarnas intressen. Förändringen innebär att 
distriktsstyrelser och medlemsråden avskaffas och 
ersätts av ägarombud i butik och grupper till stöd för 
dessa. Ägarombuden kommer tillika att vara stäm-
moombud. Beslut om den slutliga organisationen 
fattades under 2014 och i slutet av året har rekry-
teringen av de nya ägarombuden påbörjats. De nya 
ägarombuden ska väljas under 2015. 
 Under året har föreningen haft 385 förtroende-
valda som genom ett engagerat arbete bidragit till 
föreningens utveckling och framgång. Årligen sker 

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 2014.

Förvaltningsberättelse 2014
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val av förtroendevalda genom röstning och under 
2014 deltog 1 655 medlemmar i valet, vilket är en 
minskning mot föregående år då 3 945 medlemmar 
röstade. De medlemmar som röstade fick ett träd 
planterat i Vi-skogen som gåva.

Antal medlemmar 

Antalet medlemmar i KfS uppgick den 31 december 
2014 till 755 081 stycken, en nettoökning mot före-
gående år med 8 959. Antalet medlemmar som har 
avslutat sitt medlemskap är 6 257 stycken. Under året 
har 47 375 medlemskap registrerats som icke aktiva.

Opinionsbildning inom konsument- och miljöområdet 

Föreningen har en viktig roll som opinionsbildare 
och utövar inflytande i många konsument- och 
miljöfrågor. Arbetet tar sig uttryck i granskning av 
marknadsföring, framtagande av egna rapporter 
och attitydundersökningar i aktuella frågor. KfS 
medverkar med föredrag och debatter och påverkar 
Coop, övrigt näringsliv, myndigheter och politiker. 
Arbetet är inriktat på olika konsumentfrågor, såsom 
hälsa, mat, miljö, etik och hushållsekonomi. Under 
2014 har föreningen fortsatt att driva ”Släng inte 
maten” och anordnat en ”Restfest” på Medborgar-
platsen. I Almedalen hölls ett seminarium om ”Sal-
tet – ett underskattat hot mot folkhälsan”. Det har 
även presenterats en undersökning om prisnivån på 
livsmedel förr och nu.

KfS förtroendevalda medlemsråd har också en-
gagerat sig på olika sätt med att sprida information 
om konsumentfrågor.

KfS har ett eget miljöledningssystem. Huvudsyf-
tet är att påverka såväl konsumenter som producen-
ter i riktning mot en mer hållbar konsumtion.

Medlemserbjudande   

Närmare 85 000 medlemmar har deltagit i de
olika medlemserbjudandena som föreningen har 
tillhandahållit. Fokus för erbjudandena har varit
kultur, hälsa, miljö och jämställdhet samt idrotts-
evenemang.
 Medlemmarna har bjudits in till det årliga med-
lemsmötet, familjedagen på Skansen, julshow på 
Globen till starkt rabatterat pris samt en rad andra 
medlemsaktiviteter. I och med föreningens sponsring 
av Lill-Skansen har medlemmarna, utöver familjeda-

gen på Skansen, erbjudits fri entré till Skansen vid tre 
tillfällen. Medlemmarna har även erbjudits ett antal 
olika seminarier, bland annat om hälsa och kemika-
lier. Då föreningen sponsrar Mentor har fler föräldra-
seminarier anordnats tillsammans med Mentor.
 Medlemsmötet som genomfördes den 9 april 
samordnades med föreningens årliga konsument-
seminarium. Temat var ”Smaka på framtiden” där 
medlemmarna fick lyssna på en rad intressanta 
ämnen som mat, hälsa, miljö, förpackningar och vad 
vi kan förvänta oss inom dessa områden i framtiden. 
Medlemsmötet besöktes av cirka 750 personer.

Bistånd  

KfS stöder framförallt biståndsorganisationerna We 
Effect och Vi-skogen. Under året har KfS givit bidrag 
om totalt drygt 1,7 Mkr till dessa organisationer. 
Därutöver har KfS medlemmar givit bidrag om cirka 
2,8 Mkr genom t ex ”Biståndsknappen”.

Förvaltning av tillgångar  

Den placeringspolicy som reglerar placeringarna av 
föreningens tillgångar och som styrelsen beslutade 
om 2013 har implementerats. Placeringstjänsterna 
har upphandlats från två banker.  Föreningen har 
sina tillgångar placerade i tre olika delar, dels de 
strategiska placeringarna i KF, Coop, Atrium Ljung-
berg och RNB, dels placeringar i indexnära fonder 
och dels som likviditet.

Vår ägarroll i Kooperativa Förbundet och Coop Sverige AB 

Föreningen är medlem i KF och ägarinflytandet utö-
vas genom styrelserepresentation i KF och genom 
representation på KF:s föreningsstämma. Förening-
en är också representerad i styrelsen för Coop. En 
viktig uppgift är att bevaka KfS medlemmars intres-
sen i den kooperativa detaljhandelsverksamheten.

Under 2014 har renodlingen av verksamheten i 
KF fortsatt. I samband med den vidare kapitalise-
ringen av Coop har KfS förvärvat en mindre ägar-
andel. Coop har kapitaliserats genom att förlags-
insatsfordringar på KF har övertagits från flera av 
konsumentföreningarna. För KfS innebär detta, 
efter det att KfS blivit aktieägare i Coop, att KfS 
lämnat ett villkorat aktieägartillskott på 357 Mkr till 
Coop. Dessa 357 Mkr utgjorde tidigare en förlagsin-
satsfordran från föreningen på KF.
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Vidare har KfS tecknat ett avtal med KF och 
Coop om att tillskjuta ytterligare riskkapital i Coop. 
I samband med denna kapitalisering kommer KfS 
att bli en av Coops större aktieägare med en ägar-
andel på cirka 30 procent. Kapitaliseringen sker 
dels i form av eget kapital om 900 Mkr, dels i form 
av ett konvertibelt lån om 600 Mkr med en löptid på 
5 år, totalt 1 500 Mkr.

Som en del i denna process har KfS, i slutet på 
2014 lämnat ett kortfristigt lån på 900 Mkr till KF, att 
återbetalas i samband med att föreningens ägande i 
Coop regleras.

Det lokala inflytandet har fokuserats till butiks-
strukturen i föreningens verksamhetsområde. Under 
året har ett antal Coop-butiker öppnats och moderni-
serats inom KfS verksamhetsområde. Föreningen har 
ett starkt samarbete med CBS region Stockholm.

Atrium Ljungberg AB  

Föreningen har under året avyttrat 7 700 000 aktier 
i Atrium Ljungberg. Intäkten efter avdrag för för-
säljningskostnader uppgår till 741 Mkr. KfS inne-
hav uppgår efter försäljningen till 29,2 procent av 
aktiekapitalet och 23,0 procent av rösterna i Atrium 
Ljungberg. Föreningen är därmed den största 
enskilda ägaren i bolaget vad avser kapitalandel. 
Det bokförda värdet föreningens på KfS aktiepost i 
Atrium Ljungberg uppgick vid årsskiftet 2014/2015 
till 144 Mkr. Marknadsvärdet vid samma tidpunkt 
var 4 469 Mkr, vid aktiekursen 114,7 kronor.

RNB Retail and Brands AB  

Värdet på föreningens aktier i RNB uppgår till 140,6 
Mkr vid årsskiftet. Aktierna är marknadsvärderade 
och föreningen har gjort en nedskrivning av aktierna 
på 8,4 Mkr för 2014. KfS innehav i RNB är 11 246 598 
aktier motsvarande en andel av kapital och röster på 
33,16 procent. Dessutom har föreningen fordringar 
på RNB om sammanlagt 400 Mkr fördelat på två lån. 
Villkoren för lånen är marknadsmässiga. RNB och KfS 
har överenskommit att det finns en möjlighet att för-
länga den revolverande krediten på 200 Mkr från maj 
2016 till maj 2017. Detta innebär att de båda lånen i 
så fall får samma förfallodatum. Föreningen är också 
garant för RNBs krediter i bank upp till 140 Mkr.

Övriga börsnoterade aktier

I samband med omplaceringarna av föreningens 
tillgångar enligt placeringspolicyn till indexnära 
fonder såldes alla övriga börsnoterade aktier med en 
reavinst på 49,9 Mkr. Totalt försäljningsbelopp var 
149 Mkr. 

Fastigheter  

Den stora renoveringen och reparationen av Skytte-
holm är nu färdig. Anläggningen öppnade för gäster 
sommaren 2014 och med full fart efter sommaren. 
KfS har under 2014 haft fullt resultatansvar för 
anläggningen. Driften sköts av Sodexo.

De fastigheter som föreningen tog över i sam-
band med fusionen med Coop Medlem Norrort finns 
i Vallentuna, Tibble, Kallhäll, Rönninge och Upp-
lands Väsby. Fastigheten i Knivsta har sålts under 
året. Flera av hyresavtalen i de övriga fastigheterna 
har under året omförhandlats. 

Föreningen har under tre år finansierat Coop-
skylten på Katarinahissen vid Slussen. Detta avtal 
upphörde under 2014 i samband med att Katarina-
hissen reparerades av Folksam och Stockholms stad 
och föreningen har inga fler åtaganden med avseende 
på skylten.

Övriga finansiella tillgångar

Vid årsskiftet uppgick KfS övriga finansiella till-
gångar till 1 266 Mkr som var placerat i indexnära 
aktie- och räntefonder, varav orealiserade värde-
förändringar i fonderna på 48,9 Mkr. Övriga ränte-
bärande tillgångar uppgår till totalt 882 Mkr, varav 
merparten är kortfristigt placerade i bank och andra 
räntebärande fordringar.

Finansnettot uppgick under 2014 till 996,2 Mkr 
(479,9 Mkr) inklusive nedskrivning om 8,4 Mkr.

Den sammanlagda reavinsten från försäljningen 
av aktierna i Atrium Ljungberg samt övriga aktier i 
föreningens aktieportfölj uppgår till 763,1 Mkr efter 
försäljningskostnader. Nedskrivningen avser en 
orealiserad värdenedgång i RNB, se ovan.

Dolda övervärden avseende orealiserad värdesteg-
ring i Atrium Ljungberg uppgår till 4 325 Mkr (3 935).
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Risker  

För att styra och stödja verksamheten inom KfS finns 
ett antal styrande dokument och policys. Verksam-
hetsplanen 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 fastighets-
marknaden. Styrelsen följer löpande de olika inneha-
vens utveckling.  

När det gäller de övriga finansiella placeringar 
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 definie-
rade normalportföljen.

Bland annat kan följande risker definieras:

• Ränterisk som består i att en ränteuppgång 
minskar marknadsvärdet i utestående räntebä-
rande tillgångar.

• Aktierisk finns för den del av portföljen som är 
placerad i aktier där förändrade marknadsvär-
den kan utgöra en risk.

• Valutarisk. En mindre del i aktieportföljen är 
placerade 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 som kan uppstå på grund av att mot-
parten kan få betalningssvårigheter.

Medlemsinlåning

Under året har den av styrelsen beslutade återbetal-
ningen fortsatt, främst riktad till de medlemmar som 
tidigare var medlemmar i Coop Medlem Norrort. 
Föreningens sammanlagda inlåning uppgår till
90 Mkr. Sedan den 6 november 2014 utgår ingen 
ränta på medlemskontona.

Resultatet

Årets resultat före skatt uppgick i föreningen till 
924,8 Mkr (398,3 Mkr) och resultatet efter skatt till 
911,1 Mkr (398,5 Mkr).

Soliditet

Den synliga soliditeten uppgår i föreningen till 97,2 % 
(96,4 %).

Händelse efter räkenskapsårets utgång

Inga viktiga händelser finns att rapportera.

Förslag till överskottsfördelning

Enligt balansräkningen för föreningen uppgår det 
disponibla överskottet till 3 630 467 551,01 kronor.
Styrelsen föreslår att det disponibla överskottet 
enligt Konsumentföreningen Stockholm med
omnejd, ekonomisk förenings, balansräkning
disponeras enligt följande:

Avsättning till reservfond 45 600 000,00 kronor

Balanseras i ny räkning 3 584 867 551,01 kronor

Summa 3 630 467 551,01  kronor
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Resultaträkning

RESULTATRÄKNING KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM MED OMNEJD EKONOMISK FÖRENING

Belopp i Tkr Not 2014  2013

Fastighetsrörelsen

Hyresintäkter 1 13 716 14 717

Fastighetskostnader 2 -27 814 -23 516

Resultat fastighetsrörelsen -14 098 -8 799

Föreningsrörelsen

Intäkter 12 350 9 889

Kostnader 3 -64 591 -81 236

Resultat föreningsrörelsen -52 241 -71 347

Bruttoresultat -66 339 -80 146

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 290 663 212 052

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -1 -1 963

Resultat av aktieförsäljningar och nedskrivning aktier 6 705 583 269 812

Resultat efter finansiella poster 929 906 399 755

Bokslutsdispositioner

Överavskrivningar -5 100 -1 400

Resultat före skatt 924 806 398 355

Skatt på årets resultat 7 -13 703 170

ÅRETS RESULTAT 911 103 398 525
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Balansräkning

BALANSRÄKNING KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM MED OMNEJD EKONOMISK FÖRENING 

Belopp i Tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 8 81 963 73 745

Inventarier 9 29 806 10 052

111 769 83 797

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 10 642 045 321 428

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 422 296 879 079

Fordringar på intresseföretag 12 400 000 400 000

1 464 341 1 600 507

Summa anläggningstillgångar 1 576 110 1 684 304

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kund- och hyresfordringar 21 165

Aktuell skattefordran 11 725 10 934

Fordringar på intresseföretag 12 900 000 0

Övriga fordringar 6 177 6 907

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 397 5 076

922 320 23 082

Kortfristiga placeringar 14 1 272 163 0

1 272 163 0

Kassa och bank 876 019 2 035 219

Summa omsättningstillgångar 3 070 502 2 058 301

SUMMA TILLGÅNGAR 4 646 612 3 742 605
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Belopp i Tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15

Bundet eget kapital
Insatskapital 80 723 88 511

Reservfond 786 902 766 902
867 625 855 413

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 719 363 2 340 838
Årets resultat 911 103 398 525

3 630 466 2 739 363

Summa eget kapital 4 498 091 3 594 776

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 15 000 15 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 6 500 1 400

21 500 16 400

Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt 16 13 703 0

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning 17 94 355 105 982
Övriga skulder 6 746 10 475

101 101 116 457

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 697 3 305
Övriga skulder 1 432 809
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 8 088 10 858

12 217 14 972

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 646 612 3 742 605

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter

För skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 0 7 500

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 140 000 140 000
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Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM MED OMNEJD EKONOMISK FÖRENING

Belopp i Tkr 2014 2013

Den löpande verksamheten

Bruttoresultat -66 339 -80 146

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m m 4 762 2 923

Erhållen ränta och utdelning 185 272 225 767

Erlagd ränta -225 -830

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital

123 470 147 714

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 2 768 11 900

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 622 -2 916

Kassaflöde från den löpande verksamheten 124 616 156 698

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -40 923 -5 258

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 189 156

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -154 473

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 886 626 1 408 307

Förvärv av finansiella omsättningstillgångar -900 000 0

Netto av investering i och försäljning av kortfristiga placeringar -1 214 564 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 260 672 1 248 732

Finansieringsverksamheten

Inbetalt insatskapital 9 334 2 839

Återbetalt insatskapital -17 122 -333

Upptagna lån 23 816 10 791

Amortering av skuld -39 172 -109 303

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 144 -96 006

Årets kassaflöde -1 159 200 1 309 424

Likvida medel vid årets början 2 035 219 721 269

Likvida medel vid årets början i fusionerad förening 0 4 526

Likvida medel vid årets slut 876 019 2 035 219

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
Vid övergång till redovisning enligt BFNAR 2012:1 har uppställningsformen ändrats jämfört med årsredovisningen 2013-12-31. Jämförelsetalen för 2013 har räknats om.

Belopp i Tkr 2014 2013

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Avskrivningar av materiella anläggtillgångar 5 845 2 923

Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar -1 083 0

4 762 2 923

Betalningar av skatt

Nettobetalningar av F-skatt vilket redovisas under skilda rubriker ovan -2 646 12 613

-2 646 12 613

Likvida medel vid årets slut

Kassa och bank 876 019 2 035 219

876 019 2 035 219

Totalt redovisade kortfristiga placeringar ej klassificerade som likvida medel 1 272 163 0
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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.
 Denna årsredovisning är den första som upprättas enligt BFNAR 
2012:1 (K3). Tidpunkt för övergång är 2013-01-01. Ingångsbalans-
räkningen överensstämmer till fullo med balansräkningen i fören-
ingens årsredovisning per 2012-12-31, varför inga omräkningar varit 
nödvändiga.

Värderingsprinciper med mera

Finansiella instrument    
Noterade värdepapper 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 så-
dana som ej kan värderas till verkligt värde i enlighet med Årsredovis-
ningslagen 4 kap 14b§. Av dessa har långfristiga fordringar och lång-
fristiga skulder värderats till upplupet anskaffningsvärde och övriga 
till anskaffningsvärde. Tillgångar är i förekommande fall nedskrivna 
till bedömt nuvärde eller verkligt värde med avdrag för försäljnings-
kostnader 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 för-
brukningstakt. Avskrivning sker över respektive tillgångs eller i fö-
rekommande fall varje komponents nyttjandeperiod. Vid övergång 
till komponentmetod från 2013-01-01 har skillnaden mellan avskriv-
ningen i föreningens årsredovisning 2013-12-31 och omräknad kom-
ponentavskrivning för 2013 bedömts vara marginell, varför jämförel-
setalen för 2013 i denna årsredovisning inte ändrats, justeringen till 
korrekt restvärde enligt komponentmetod har redovisats i avskriv-
ningen för 2014.

Skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller er-
hållas 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 be-
räknas 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 redovi-
sas 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 pen-
sionsplaner där premie till pensionsförsäkringsföretag betalas redo-
visas 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

2014 2013

Minimileasavgifter inom:
0-1 år 10 219 10 218
2-5 år 20 144 29 093
> 5 år 3 634 4 360

33 997 43 671

Föreningens hyreskontrakt avseende förvaltningsfastigheter klas-
sificeras som operationella leasingkontrakt. Av redovisade hyresin-
täkter ingår variabla hyresintäkter med 1 751 (1 500) Tkr.

 NOT 2   Fördelning av fastighetskostnader

2014 2013

Taxebundna kostnader -1 779 -1 679

Uppvärmning -636 -674

Underhållskostnader -19 092 -17 412
Fastighetsskatt -970 -912
Avskrivningar -5 337 -2 839

-27 814 -23 516
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 NOT 3   Uppgifter om personal samt ersättningar till styrelse

Anställda och personalkostnader 

2014 2013

Medelantalet anställda
Kvinnor 10 10
Män 7 7
Summa 17 17

Könsfördelning Andel 
kvinnor

Andel 
kvinnor

Styrelse 40% 40%

Ledande befattningshavare 50% 50%

Löner och ersättningar

Styrelse och VD 3 226 3 129
Övriga anställda  

inkl förtroendevalda, 2 074 Tkr (1 791 Tkr) 12 700 12 819

Summa 15 926 15 948

12 819 Tkr 2013 inkluderar upplupna lönekostnader för ledningsper-
sonal tidigare Coop Medlem Norrort, avseende 2014 (1 328 250 kr) 
och 2015 (467 530 kr).

Sociala kostnader 4 724 5 562

5 562 Tkr 2013 inkluderar upplupna sociala kostnader för lednings-
personal tidigare Coop Medlem Norrort, avseende 2014 (377 667 kr) 
och 2015 (131 224 kr).

Löner och ersättningar

Styrelsens arvode och ersättningar bestäms på den årliga fören-
ingsstämman. 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.
 Till vd har lön utbetalats med brutto 2 207 Tkr (2 040 Tkr). Årlig 
pensionsavsättning görs med 35 % beräknat på lön. Övriga förmå-
ner 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 
2014 erhållit 4,3 (4,7) Mkr.

 NOT 4   Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2014 2013

Utdelningar och vinst vid försäljning och 

avyttring av kortfristiga placeringar 66 294 4 374

Orealiserade värdeförändringar

på kortfristiga placeringar 48 889 0

Utdelningar på andra placeringar 142 332 144 683

Ränteintäkter 33 148 62 995

290 663 212 052

 NOT 5   Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

2014 2013

Räntekostnader -1 -1 963

-1 -1 963

 NOT 6   Resultat av aktieförsäljningar m m

2014 2013

Nedskrivning och reversering 

av nedskrivning av finansiella 

anläggningstillgångar (orealiserad)

Återföring nedskrivning Diverse aktier i 

börsnoterade bolag (Large Cap) 0 4 458

Återföring nedskrivning

aktier Sjölunda Gård 4 022 0

Nedskrivning  aktier i

RNB Retail and Brands -8 435 -65 894

Resultat försäljning aktier 709 996 331 248

705 583 269 812
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 NOT  7   Skatt på årets resultat

2014 2013

Aktuell skatt

Avseende inkomståret 0 0

Summa aktuell skatt 0 0
 

Uppskjuten skatt

Avseende temporära skillnader i värden 

på materiella tillgångar 
-3 216 170

Avseende temporära skillnader i värden 

på kortfristiga placeringar 
-10 755 0

Avseende underskottsavdrag 268 0
Summa uppskjuten skatt -13 703 170

Redovisad skatt på årets resultat -13 703 170

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 924 806 398 355

Skatt enligt gällande skattesats, 22% -203 457 -87 638

Effekt av ej avdragsgilla rörelsekostnader -152 -119

Effekt av resultatposter avseende 

näringsbetingade andelar som ej

är skattepliktiga/avdragsgilla 186 541 91 191

Effekt av förändring i ackumulerade

skattemässiga underskott som ej utnytt-

jas som underlag för uppskjuten skatt 3 333 -3 333

Effekt av övriga skattemässiga justeringar 32 69

Redovisad skatt på årets resultat -13 703 170

 NOT 8   Förvaltningsfastigheter

2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 133 654 35 316

Fusion med Konsumentföreningen 

Norrort 2013 0 98 338

Årets anskaffningar 18 347 0

Årets försäljningar -8 816 0

143 185 133 654

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -59 909 -4 098

Fusion med Konsumentföreningen 

Norrort 2013 0 -53 202

Återföring avskrivning såld fastighet 1 710 0

Årets avskrivning enligt plan -3 023 -2 609

-61 222 -59 909

Planenligt restvärde vid årets slut 81 963 73 745

Under 2014 har övergång till redovisningsprincipen K3 skett. 2013 års 
siffror är inte omräknade enligt K3, då skillnaden inte är väsentlig. 
Fastigheternas verkliga värde uppgår till ca 140 (122) Mkr. Värdet på 
fastigheterna är beräknat utifrån driftsnetto och kapitaliserat med ett 
bedömt marknadsmässigt avkastningskrav för respektive fastighet.

 NOT 9   Inventarier

2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 11 365 6 395

Fusion med Konsumentföreningen 

Norrort 2013
0 768

Omklassificering 0 -1 056

Årets anskaffningar 22 576 5 258

33 941 11 365

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan 

Vid årets början -1 313 -1 367

Fusion med Konsumentföreningen 

Norrort 2013
0 -688

Omklassificering 0 1 056

Årets avskrivningar -2 822 -314

-4 135 -1 313

Planenligt restvärde vid årets slut  
varav 4 473 avser konst 29 806 10 052
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 NOT 10   Andelar i intresseföretag

2014-12-31 2013-12-31

IB anskaffningsvärde 571 052 616 725

Försäljning av aktier i Sjölunda Gård -3 523 0

Reversfordran Sjölunda Gård -500 0

Försäljning av aktier Atrium Ljungberg AB -28 448 - 15 147

Lämnade aät* till Coop Sverige AB,

förvärv av aktier 357 500 0

Förvärv av aktier i RNB Retail and Brands 0 154 473

Reversfordran RNB Retail and Brands AB 0 -185 000

896 081 571 051

IB årets nedskrivningar och reversering 
av nedskrivningar (orealiserade) -249 624 -183 730

Reversering av nedskrivningar
Sjölunda Gård 3 523 0

Reversering av nedskrivningar
reversfodran Sjölunda Gård 500 0

Nedskrivningar av aktier i
RNB Retail and Brands AB -8 435 -65 893

-254 036 -249 623

Bokfört värde vid årets slut 642 045 321 428

*aktieägartillskott

Specifikation av föreningens andelar i intresseföretag

Insatser
Organisations-

nummer
Bokfört värde 

2014-12-31

Coop Sverige AB, 357 aktier 556710-5480 357 500

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 (33,16%) 556495-4682 140 582

642 045

Vid årsskiftet 2014/15 är värdet på aktierna i Atrium Ljungberg AB 
4 469 Mkr (aktiekurs 114,70 kr). Övervärdet vid årsskiftet är 4 325 Mkr. 
Under 2015 kommer KfS ägarandel i Coop Sverige AB att uppgå till 
cirka 30 procent. Redovisat resultat i RnB enligt ÅR 2013/2014, 
-161 634 Mkr. Redovisat resultat i A.L. enligt ÅR 2013, 37,1 Mkr.

 NOT 11   Andra långfristiga värdepappersinnehav

2014-12-31 2013-12-31

IB anskaffningsvärde 879 079 807 077

Ökning/minskning av insatskapital i KF -357 500 71 814

Anskaffning av övriga aktier och andelar 0 188

Försäljning av andelar övriga

värdepapper -99 283 0

422 296 879 079

Årets nedskrivningar och reversering av 

nedskrivningar (orealiserade)

IB nedskrivningar och reverseringar 0 -4 458

Återföring av nedskrivning 0 4 458

0 0

Bokfört värde vid årets slut 422 296 879 079

Specifikation av föreningens innehav av övriga aktier

Insatser
Organisations-

nummer
Bokfört värde 

2014-12-31

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

Diverse övriga aktier/andelar 132

422 296

 NOT 12   Fordringar på intresseföretag

2014-12-31 2013-12-31

Fordran på Kooperativa Förbundet ek. för. 900 000 0

Reversfordran RNB Retail and Brands AB 
enl. låneavtal 400 000 400 000

1 300 000 400 000

 NOT 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyror 1 038 1 378

Upplupna ränteintäkter 3 150 1 144

Övriga interimsfordringar 209 2 554

4 397 5 076
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 NOT 14   Kortfristiga placeringar

2014-12-31 2013-12-31

Bokfört värde,  Robur 626 549 0

Bokfört värde, Nordea Funds 640 434 0

Bokfört värde, Swedbank
övriga placeringar 5 180 0

1 272 163 0

I de bokförda värdena ingår orealiserade värdeförändringar med 
totalt 48 889 (0) Tkr.

 NOT 15   Eget kapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Summa

Vid årets början 855 413 2 739 363 3 594 776

Avsättning reservfond 20 000 -20 000 0

Minskning av insatskapital -7 788  -7 788

Årets resultat 911 103 911 103

Vid årets slut 867 625 3 630 466 4 498 091

 NOT 16   Avsättning för uppskjuten skatt

2014-12-31 2013-12-31

Avseende temporära skillnader i värden 
på materiella anläggningstillgångar

3 216 0

Avseende temporära skillnader i värden 
på kortfristiga placeringar

10 755 0

Avseende underskottsavdrag -268 0

Vid årets slut 13 703 0

 NOT 17   Medlemsinlåning

2014-12-31 2013-12-31

Vid årets ingång 105 982 177 572

Fusion med Konsumentföreningen 
Norrort 2013 0 21 904

Ränta 191 1 918

Inbetalningar/Utbetalningar -11 818 -95 412

Vid årets slut 94 355 105 982

 NOT 18   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyresintäkter 2 144 249

Semesterlöneskuld och
sociala kostnader 3 347 4 661

Upplupen fastighetsskatt 948 910

Övriga interimsskulder 1 649 5 038

8 088 10 858

 NOT 19   Bokslutsrapport

För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av: Lena 
Karlsson, Matrisen Redovisning och Rådgivning AB, som är aukto-
riserad redovisningskonsult genom medlemskap i Sveriges Redovis-
ningskonsulters Förbund, SRF.   

Stockholm den 17 februari 2015

Catharina Andersson Anders Bergström Camilla Dahlin-Andersson

Sune Dahlqvist
Styrelsens ordförande

Conny Fogelström Kristina Kamp

Mats Lundquist Lars Nilsson Lena Valeskog Nyberg

Lars Ericson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19  februari 2015

Birgitta Lönegård

KPMG AB
  

Björn Flink  
Auktoriserad revisor

Claes Göthman
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Konsumentfören-
ingen Stockholm med omnejd ekonomisk förening för år 2014.
 Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 31–43.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den 
auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sve-
rige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yr-
kesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild 
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-
per som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-

visande bild av Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekono-
misk förenings finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar. 
 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller för-
lust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening 
för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot förening-
en. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

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

Stockholm den 19 februari 2015

Birgitta Lönegård

KPMG AB
  

Björn Flink  
Auktoriserad revisor

Claes Göthman
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Nyckeltal 2014 2013

Soliditet, % 97,2 96,4

Synligt eget kapital, Mkr 4 517 3 596

Ekonomisk översikt

DEFINITIONER AV NYCKELTAL. Soliditeten definieras som justerat eget kapital, det vill säga redovisat kapital plus 78 procent av obeskattade 
reserver dividerat med balansomslutningen. Detta är ett mått på hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras av företagets eget kapital. 

SKULDER OCH  EGET KAPITAL 2014-12-31

INTÄKTER

n		Rörelse n			Finans

RESULTAT EFTER SKATT

MkrMkr

TILLGÅNGAR 2014-12-31

Kortfristiga
placeringar

Reversfordran KF

Kassa och bank

Reversfordran RNB 
Retail and Brands

Coop aktier

KF Insatskapital

Övriga tillgångar

Aktier RNB Retail and Brands

Aktier i Atrium Ljungberg AB

Totalt
4 646 Mkr

Fastighet

Inventarier

Eget kapital

Totalt
4 646 Mkr

Övrigt

Medlemsinlåning

Periodiseringsfond

RESULTAT EFTER SKATT
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Övre raden

Conny Fogelström
Född 1960

Kommunalråd 

Anders Bergström
Född 1958

Tredje vice ordförande

och förbundskassör

Kommunal

Lars Nilsson
Född 1950

Avtalspensionär 

Catharina Andersson
Född 1950

Designer

Ingbritt Hellqvist
Född 1952

Personal-

representant

Nedre raden

Mats Lundquist
Vice ordförande

Född 1949

Senior Consultant  

Ipsos Scandinavia

Sune Dahlqvist
Ordförande

Född 1948

Avtalspensionär

Lena Nyberg
Född 1959

Vd Skärgårds-

stiftelsen

Lars Ericson
Född 1963

Vd KfS

Två styrelsemedlemmar saknas på bilden

Camilla Dahlin Andersson
Född 1967

Chef- och ledningsutvecklare

Kristina Kamp
Född 1957

Pensionsekonom Min Pension
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Övre raden

Per Thunell
Ekonomi- och

finansdirektör

Thomas Evers
Chefsjurist

Louise Ungerth
Chef

Konsument & Miljö

Nedre raden

Helen Persson
Chef Medlems-

verksamheten

Lars Ericson
Vd KfS

Charlotte Klevenstedt
Vd-assistent

Produktion: Publicera Information AB 
Foto: KfS, Erik Svensson, Staffan Larsson, Concept Store, Marcus Lundstedt/Vi-skogen.

Ledningsgrupp
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Konsumentföreningen
Stockholm

Det här är Konsumentföreningen Stockholm
Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en del av den svenska konsument-
kooperationen. KfS är med sina 755 000 medlemmar och 395 förtroendevalda 
den största av landets 35 konsumentföreningar, som tillsammans äger
Kooperativa Förbundet.

Box 3259, 103 65 Stockholm
www.konsumentforeningenstockholm.se
info@konsumentforeningenstockholm.se
Tel: 08-714 39 60

KfS i korthet:
• KfS grundades 1916.

•  KfS verkar i Storstockholmsområdet, från Gnesta och Nynäshamn i söder 
till Bålsta och Knivsta i norr.

•  Föreningens huvuduppgift är att göra medlemsnytta och verka för att 
medlemmarna i sin konsumtion kan bidra till en hållbar utveckling för 
människor och miljö.

•  KfS är genom ett 22-procentigt ägande i Kooperativa Förbundet (KF), och 
från och med 2015 ett 30-procentigt ägande i Coop Sverige AB, en stor 
delägare i kooperativ detaljhandel.

•  KfS har betydande aktieinnehav i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg AB 
(29,2%) och detaljhandelsbolaget RNB Retail and Brands (33,2%).

• Butikerna i föreningsområdet drivs av Coop Sverige.

•  Medlemskortet heter Coop MedMera.


