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Koncernens omsättning uppgick till 38 118 mkr, en ökning med 0,7 procent. 

Omsättningen i den egenägda dagligvaruhandeln uppgick till 34 180 mkr, en ökning 

med 1,7 procent i jämförbara butiker. Årets resultat för KF-koncernen uppgick till –14 

mkr (–2 194). Resultatet belastas av engångs- och strukturkostnader om 173 mkr (645). 

 

– De kraftfulla åtgärder vi genomfört under senare år börjar ge effekt. Årets resultat ligger i 

linje med våra förväntningar och är ett viktigt steg i vår resa mot långsiktig och uthållig 

lönsamhet, men visar samtidigt att vi fortfarande har en bra bit kvar till den nivå där vi vill 

och behöver vara. Vi måste fortsätta med att både optimera verksamheten så att den blir 

kostnadseffektiv, och att investera i utvecklingen av Coop, säger KFs styrelseordförande 

Anders Sundström. 
 

 

Nyckeltal KF-koncernen  2013  2012  

Nettoomsättning, mkr  38 118  37 851  

Balansomslutning, mkr  16 463  18 873  

Resultat efter finansiella poster före engångskostnader, mkr  164  –311  

Resultat efter skatt, mkr  –14  –2 194  

Avkastning på sysselsatt kapital, %  5,2  –2,8  

Avkastning på eget kapital, %  –0,4  –46,7  

Soliditet, %  23,2  20,5  

Investeringar, mkr (netto)  –439  654  

 
 

Viktiga händelser i urval 2013 

 KF ingick tillsammans med de detaljhandelsdrivande föreningarna ett samarbetsavtal 

för en gemensam och centraliserad styrning av logistik, inköp och kategori, marknad 

samt IT, med ett gemensamt beslutsfattande och likabehandling av 

konsumentföreningarnas och Coop Butiker & Stormarknaders butiksdrift. 

 Coop Sverige AB bildas och har ansvaret för varumärkesstrategi, affärsutveckling, 

inköp och kategori, varuflöde, formatstyrning och marknadskommunikation för Coop i 

hela Sverige. 

 Sonat Burman-Olsson rekryteras som vd för Coop Sverige. (Tillträder maj 2014) 

 En ny regionindelad driftorganisation har arbetats fram och har implementerats inom 

Coop Butiker & Stormarknader, med syfte att ge tydligare fokus på den lokala 

marknaden. 

 KF Fastigheter avyttrade sju handelsplatser om totalt 205 000 m² till Starwood Capital 

Group, köpeskillingen uppgick till 3,9 miljarder kronor. 

 Akademibokhandeln gick samman med bokhandelskedjan Bokia vid årsskiftet 

2012/2013. Företaget är nu ett till 65 procent delägt dotterbolag. 

 Antalet medlemmar i konsumentkooperationen uppgick per 2013-12-31 till 3 370 857 

(3 306 159) och under året utbetalade Coop i Sverige (KF och samtliga 

detaljhandelsdrivande föreningar) cirka 886 mkr (924) i medlemsåterbäring. 

 



 

 
 

 

 
Förstärkt finansiering för satsning i Stockholm 
KF och Konsumentföreningen Stockholm, som är en av KF:s ägarföreningar, har i dagarna 

tecknat avtal om en kapitalisering av Coop Sverige AB som innebär att Konsumentföreningen 

Stockholm tillskjuter Coop Sverige AB totalt 1,5 miljarder kronor under åren 2014-2015. 

Pengarna ska användas till att accelerera satsningen på både nyetablering och utveckling av 

Coops butiker i framförallt Stockholmsområdet. Men också till att genomföra nödvändiga 

investeringar i logistik och IT. 

 

– Det känns mycket bra att i samarbete med KF och Coop kunna ta en aktiv del i utvecklingen 

av Coop i Stockholm. Detta är en investering som ger direkt och konkret nytta för våra 

750000 medlemmar, säger Lars Ericson, vd i Konsumentföreningen Stockholm. 

 
 
Renodling och fokus på Coop 2014 
– Fokus för 2014 ligger helt på att gå från underskott till överskott i Coop. Vi ska inleda en 

tydlig turn-around. Vi ska också fortsätta renodlingen av KF och tillföra Coop Sverige 

ytterligare kapital för att stärka marknadsinvesteringar och infrastruktur, avslutar Anders 

Sundström. 

 
 
Bilaga:  
Hela KF Bokslutskommuniké jan – dec 2013.  

 

Ytterligare information och kontakt med talespersoner:  
Kristofer Myrevik, 010-743 12 37, KF/Coops pressjour, 010-743 13 13. 
 
 

 

Kooperativa Förbundet (KF) 

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med 

Coop som kärnverksamhet. Se även www.kf.se 


