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en fantastisk dag på Kreativum i 
Karlshamn. Man kunde få en fika, se 
på utställning av Bromölla Möbelaffärs 
fantastiska möbler, modevisning 
från Domus Kristianstads dam och 
herravdelningar, leka och lära samt se 
film i en av Sveriges domebiografer där 
ljud och bild finns runt biobesökaren.
Efter allt detta genomfördes en helt 
vanlig distriktsstämma med val av 
ombud till föreningsstämman samt 
gavs en genomgång av ekonomi och 
verksamhet för året som hade passerat.  
Det ska vara roligt och lönsamt att vara 
medlem i KBK!

Doris Gustafsson, Styrelsens ordförande            

Till våra medlemmar

Glenn Ericsson, Föreningsledare

Föreningens styrelse har under 2007 
arbetat intensivt med att få till nya 
stadgar enligt det som kallas ”Svensk 
kod för bolagsstyrning” och ”KFs 
nya förslag till mönsterstadgar för 
konsumentföreningar med distrikt”. 
Arbetet måste mynna ut i att regler 
efterlevs men även att KBK:s egna 
krav tillgodoses, så att föreningen kan 
fungera efter sina förutsättningar.

Föreningen består idag av fyra distrikt 
och de är geografiskt anpassade. 
Varje distrikt kommer att arbeta 
utifrån sina butiker och det finns i 
varje butik så kallade butiksråd som 
tar tillvara medlemmarnas intressen 
genom att informera och hålla dialogen 
levande med kunder och medlemmar. 
Butiksråden ser till att det görs aktiviteter 
och att medlemmarna får information 
om nya aktuella händelser.
En sådan händelse är att man numera 
kan använda sitt Medmerakort som 

Visakort och på det sättet tillgodogöra 
sig ytterligare poäng på Medmerakontot. 
En annan nyhet är att man kan handla 
först och sedan betala med faktura i 
slutet av månaden.

Precis som tidigare arbetar föreningen 
mot en hållbar utveckling genom att 
leva upp till miljömål och att leverera 
Krav- och Rättvisemärkta produkter till 
kunder och medlemmar. 
Ett exempel är våra Olingegrisar som 
är ett led i det som kallas ”Mat från 
regionen”, ett bra sätt att värna om 
miljön genom att avstånden blir kortare 
för leverans.
Lokalt ute i föreningen genomför vi 
föreläsningar om Sockerbomben och 
Medelhavsmat.

Under året genomfördes en gemensam 
distriktsstämma för hela Blekinge och 
medlemmar kunde tillsammans med 
familj, barn och barnbarn uppleva 
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Åke Uppström Kristianstad, styrelseledamot Gerd Månsson Rödeby, 
anställdas representant

Monica Hall Hörby, styrelseledamot

Christina Nilsson Nättreby, styrelseledamot Åsa Dahlberg Knislinge, 
anställdas styrelse suppleant

Paula Ekelund Stoby
anställdas styrelse suppleant

Bengt-Åke Ahlström Kristianstad, Revisor

Hugo Ballovarre Olofström, Revisor
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Välkommen till årets 
distriktsstämma!

Föreningsstämma

Vill du ha ditt saldobesked hemskick-
at kontaktar du 044-205223. Även 
övriga frågor som berör medlemska-
pet besvaras på detta telefonnummer.

Saldobesked 2007

Kaffe med förtäring

Dagordning för distriktsstämman
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
3. Rapport om föreningens verksamhet.
4. Rapport om butikernas verksamhet i distriktet.
5. Rapport om motioner.
6. Medlemmarnas frågestund.
7. Val av distriktets ombud samt ersättare till föreningsstämman.
8. Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning.

Tag med ditt MedMera-kort, det gäller som röstkort!

Utöver mötesförhandlingar kommer 
olika aktiviteter att förekomma och 
givetvis bjuds det på gott kaffe med 
förtäring.
Varje besökare får dessutom ett vär-
dekort som inlöses i alla våra butiker.

Föreningsstämman hålls i Åhus på 
Hotell Åhus Strand, onsdagen den 
7 maj med samling kl.18.00 och start 
av stämmoförhandlingarna kl.18.30. 

Till föreningsstämman kallas ägarom-
bud för Kristianstad-Blekinge Konsu-
mentförening, styrelsens ledamöter, 
revisorer och föreningsledning. 

Kallelse, program och dagordning 
kommer att tillsändas stämmodelta-
garna brevledes i april.

Mötesplan
Distrikt 1 Kristianstad
Butiker: Domus Kristianstad, 
Sommarlust, Vä, Degeberga, 
Åhus håller gemensam distrikt-
stämma på Sommarlust Folkets 
Park i Kristianstad söndag den 
20 april mellan kl. 11.00 – 15.00.

Distrikt 2 Göinge
Butiker: Coop Forum Hässleholm, 
Osby, Broby, Knislinge, Sibbhult 
håller gemensam distriktstämma 
på Tydinge Festplats i Tydinge 
torsdag den 17 april mellan 
kl. 18.00 – 21.30.

Distrikt 3 Blekinge 
Butiker: Nättraby, Rödeby, 
Hasslö, Kallinge, Sölvesborg 
håller gemensam distriktstämma 
på Kreativum i Karlshamn 
söndag den 13 april mellan 
kl. 11.00 – 15.00.

Distrikt 4 Mellanskåne
Butiker: Coop Extra Eslöv, Höör, 
Hörby håller gemensam distrikt-
stämma på Backagården i Höör 
söndag den 20 april mellan 
kl. 11.00 – 15.00.

Bindande anmälan sker genom 
respektive butik. Vid frågor 
kontakta Medlemsassistent Carin 
Åkesson tfn 044-20 52 07.

Värdekort

Kaviar COOP, 190 g.

KRISTIANSTAD - BLEKINGE KONSUMENTFÖRENING
Inlöses i alla våra butiker t o m 15 maj -08.

Som tack för ditt besök på vår distrikts-

stämma får du utan kostnad prova på...

1 st Ciabatta eller 
Frukostbröd
COOP, 8 st/förpacknig.

ID-nummer (står på MedMera-kortet)

Ifylles av butik, butiksnummer: 

Namn:

Varje besökare på stämman får ett värdekort som inlöses i våra butiker.
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VI-skogen planterar miljontals träd 
om året. Du kan skänka pengar, träd 
till en jubilar eller ge en gåva till min-
ne av en avliden. 
Du kan ansluta Coop MedMera 
kontot till ”Bistånd på köpet”. Det 
innebär att du låter öresutjämningen 
tillfalla Kooperation Utan Gränser 
och Vi-skogen. Du kan anmäla dig 
genom att mejla till bistand@coop.se 
eller ringa kundtjänst 0771-63 36 00. 

www.utangranser.se
www.viskogen.se

Kooperativt bistånd
2008 är ett speciellt år för Koopera-
tion Utan Gränser. Det är nämligen 
femtio år sedan organisationen bil-
dades – tack vare eldsjälar inom den 
svenska kooperationen. 
Från första början har kooperation 
varit en ledstjärna i Kooperation Utan 
Gränsers arbete, liksom biståndsidén 
hjälp till självhjälp. Rent praktiskt be-
tyder det att kombinera ekonomisk 
framgång med demokratiskt delta-
gande i konkreta biståndsprojekt. 
Visionen ”en rättvis värld fri från fat-
tigdom” är fortfarande lika aktuell, 
och erfarenheter visar att arbetssättet 
fungerar. Genom Kooperation Utan 
Gränser får fler människor makt att 
ta sig ur fattigdomen. 

Vi inom KBK är många som hjälper 
till genom olika arrangemang. An-
ställda har genom löneavdrag 2007 
skänkt 16 235:-. Totalt har vi samlat 
in 153 990:- under 2007. Tack alla 
som har hjälpt till.

KBKs enheter:

Sibbhult • Hasslö

Domushuset, Kristianstad • Vä  • Osby 
Sommarlust, Kristianstad  • Åhus • Nättraby  
Degeberga  • Broby • Rödeby • Sölvesborg 
Hörby • Kallinge • Höör • Knislinge

Eslöv

Hässleholm 

Hässleholm 
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Resultatet för koncernen har ännu inte nått en tillfreds-
ställande nivå. Dock kan vi med glädje konstatera att 
många delar av verksamheten fungerat mycket bra. 
Bromölla Möbelaffär uppvisar ett mycket starkt resultat 
och gruppen Coop Konsum och Nära ligger sammantaget 
mycket nära sina resultatmål. Aktiva åtgärdsplaner har 
initierats för att gjorda investeringar nu även ska bära 
frukt i Hässleholm och Eslöv.

År 2007 blev det första året då vi, i moderföreningen, be-
drivit verksamheten under det gemensamma varumärket 
Coop i kombination med butiksnamnen – Nära, Konsum, 
Extra, Forum & Bygg. Det har också inneburit startåret 
för Cilab, konsumentkooperationens nya inköps- och 
logistikbolag.
Föreningens inflytande vad gäller inköp, sortiment, pris, 
aktiviteter, media och logistikfrågor har skett via deltagan-
de i ett antal styrelser, beslut- och referensgrupper.

Färskvarusortimenten kött, fläsk, chark och färdigmat har 
under året gåtts igenom och uppgraderats på samtliga buti-
ker. Detta i kombination med att vi tillfört produkter från 
lokala producenter innebär att vi nu erbjuder medlemmar 
och kunder många attraktiva alternativ i butikerna.
Dagligvarubranschen har haft ett mycket bra år men vi 

Förvaltningsberättelse
Kristianstad-Blekinge Konsumentförening ek för, 738200-2850

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret  
2007-01-01 – 2007-12-31 avseende moderföreningen och koncernen.

KBK är ett medlemsägt företag som bedriver detaljhandel med dagligvaror, specialvaror, möbler och restaurang-
verksamhet. Verksamhetsområdet omfattar nordöstra och mellersta Skåne samt Blekinge län. Försäljningen sker 

via 1 stormarknad, 1 varuhus, 16 butiker, 1 restaurang samt 3 möbelvaruhus.

FLERÅRSÖVERSIKT
Koncernen
       2007     2006    2005   2004 2003

Nettoomsättning mkr      1 057    1 089   1 152   1 178       1 177
Resultat efter 
finansnetto* mkr         8,5      11,8    -17,8     -8,2  11,3   
Avkastning på totalt 
kapital %                  2,8        3,6           -3,7     -1,5    3,4  
Eget kapital mkr     217,6    210,8   183,5  196,5        203,0
Soliditet %           53         51        45             50     50
(*exkl jämförelsestörande poster)

måste tyvärr konstatera att föreningen under 2007 inte 
klarat att fullt ut försvara volym och marknadsposition. 
Styrelsen har beslutat att förstärka föreningens strategi 
med att ”Vi visar omtanke om människor, djur och miljö 
samt arbetar för en hållbar samhällsutveckling.”
Moderföreningens träningsbutiker har under året grade-
rats upp så att det nu finns utbildade handledare inom de 
flesta områden där det finns behov av branschutbildning 
av medarbetare.
Matvärdsarbetet är ett prioriterat område som har drivits 
framåt via ett flertal utbildningsträffar där både matvärdar 
och butikschefer deltagit.

Arbetet för att säkra en god arbetsmiljö sker via ett intimt 
samarbete mellan personalavdelningen, Företagshälsan 
och de fackliga funktionerna via Medbestämmanderåds-
delegationen.

NETTOOMSÄTTNING OCH KOSTNADER
Nettoomsättningen i koncernen minskade under året med 
31,6 mkr. Omräknat till fasta priser innebär det en volym-
minskning med 5,1 %. Exempel på enheter som dock haft 
en positiv volymutveckling är Coop Konsum i Nättraby, 
Degeberga, Knislinge, Broby, Vä, Rödeby och Sommar-
lust samt Coop Nära i Sibbhult och på Hasslö.
Koncernens kostnad för sålda varor har sjunkit med 17,0 
mkr och är i andel av nettoomsättningen 75,4 % vilket är 
en ökning med 0,6 procentenheter.
Bromölla Möbelaffär AB ökade försäljningsvolymen med 
0,7 % och totalt blev nettoomsättningen 115,0 mkr, en 
ökning med 2,6 mkr.

Personalkostnader som belastar resultatet i koncernen har 
minskat med 7,0 mkr eller 4,1 %. Medeltalet anställda 
som nu beräknas enligt nya principer, har i koncernen 
minskat med 27 st. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTAT
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 
8,5 mkr. Motsvarande resultat för 2006, efter avdrag för 
jämförelsestörande poster, uppgick till 11,8 mkr. Moder-
föreningens resultat efter finansnetto, -2,5 mkr, har bl.a. 
påverkats av betydande omdisponeringsarbeten av Domus 
i Eslöv till Coop Extra.

Bromölla Möbelaffär AB redovisar efter finansnetto ett re-
sultat på 7,4 mkr, vilket är 1,2 mkr högre än föregående 
år. KBK Förvaltnings AB har ett resultat på 3,8 mkr jäm-
fört med 1,9 mkr för 2006.
 
Totalt har under året lämnats 13,0 mkr i Medmera- och 
medlemsrabatter vilket motsvarar 1,4 % av moderfören-
ingens nettoomsättning. Åtagandet för utestående Med-
mera-premier uppgår vid räkenskapsårets slut till 3,2 mkr, 
vilket upptagits som avsättningar i balansräkningen.

INVESTERINGAR
Investeringar har gjorts med totalt 20,5 mkr i inventarier 
och med 16,6 mkr i fastigheter. 
Investeringarna avser i huvudsak konvertering av Do-
mus Eslöv till Coop Extra, omprofilering av Coop Bygg 
i Hässleholm, anpassning av övre plan i Domushuset för 
både Clas Ohlson och vår egen kvarvarande verksamhet, 
ökade ytor och ombyggnad i Konsum Rödeby, inventarier 
i Coop Nära Hasslö samt mindre omfattande komplette-
ringar på ett antal övriga butiker. Därutöver har Bromölla 
Möbelaffär renoverat fasaden, byggt ut entrépartiet samt 
installerat ny klimatanläggning.

Under året har sammanlagt 6,0 mkr amorterats på kon-
cernens långfristiga lån.
Inga nya lån har tagits och soliditeten har förstärkts och är 
mycket god, 53 %.

FRAMTIDEN
Vi kan se framför oss en fortsatt ökad konkurrens på de-
taljhandelsmarknaden, via ett offensivt beteende både från 
inhemska och utländska aktörer. På dagligvarusidan kan 
vi i vårt verksamhetsområde förvänta oss att möta ytterli-
gare nyetableringar, både inom lågpris och storbutikskon-
cepten. Detta i kombination med att flera konkurrenter 
alltmer väljer att kraftigt uppgradera sina matsortiment, 
särskilt inom färskvaruavsnittet. Det är därför mycket vik-
tigt att vi fullföljer våra ambitioner om att alltid kunna 
erbjuda välskötta, välfyllda butiker med ett attraktivt sor-
timent, med prioritet på färskvarorna, tillsammans med 
ett mycket bra kundbemötande. För att underlätta detta 
arbete genomförs ett kompetensutvecklingsprogram som 
omfattar alla anställda på alla butiker under första 
halvåret.
Inslag i sortimentet som kommer att förstärkas är lokal-
producerad mat från regionen, rättvisemärkt, all världens 
mat samt kravprodukter. Alla våra butiker kommer att 
kravcertifieras under 2008.
Vi kommer under året också att få leva med mycket krafti-
ga prisökningar, p.g.a. höjda råvarupriser på i första hand 
spannmål. Detta innebär i sin tur att försäljningsökning-
arna måste följa med i denna utveckling om föreningen 
ska kunna försvara sin marknadsposition.
För att klara att, ”på effektivaste sätt försälja och förmedla 
varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav 
och önskemål”, kommer föreningen att utarbeta ett hand-
lingsprogram som sträcker sig över perioden 2008-2010.
Omorganisationen av Coop Norden per den 1 jan 2008 
innebär att KF blir en detaljhandelskoncern och operativt 
ansvarig för Coop Sverige AB. Vi ser fram emot att denna 
förändring ska hjälpa oss i vårt arbete även om det fortfa-
rande är oklart på vilket sätt vi som detaljhandelsdrivande 
förening ska få ett tillfredsställande inflytande i den nya 
organisationen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under första halvåret 2008 kommer samtliga butiksdata-
system att vara utbytta. De gamla har troget tjänat ut och 
ersätts nu med modern utrustning som kan svara upp mot 
moderna kundkrav i kombination med effektiv funktio-
nalitet för butikerna.
Miljöhänsyn och ökande energikostnader leder till att vi 
kommer att genomföra ”Energisparprogram 2008”. Detta 
innebär investering i butikernas klimatanläggningar kom-
binerat med att förse så många frysar som möjligt med 
skjutlock.
Samarbetet med KF fastigheter fortsätter för att få en kon-
tinuerlig uppdatering över  attraktiva potentiella affärslä-
gen i hela verksamhetsområdet, samt arbeta vidare med 
utveckling av Kristianstad; Östra centrum och volymhan-
del.
De viktigaste framtidsfrågorna för ägarmedlemmarna är 
fortfarande att vi klarar att effektivisera vår egen verksam-
het samt att organisationsstrukturen inom kooperationen, 
både på riks- och regional nivå, utvecklas på ett optimalt 
sätt.
KBK är idag en välinvesterad förening med, i stort sett, 
bra butiksnät och standard. För att klara framtida krav 
behöver vi dock fortsätta att investera i verksamheten så 
att vi kan erbjuda våra medlemmar attraktiva butiker och 
varuhus.

Styrelsen önskar avslutningsvis rikta ett stort tack till alla 
våra anställda, förtroendevalda och medlemmar för en fin 
uppslutning kring KBK.

MEDLEMSUTVECKLING
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början                      122.345
Antal tillkomna medlemmar                                                   2.387
Antal avgångna medlemmar                                                    - 803
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut                          123.929

FÖRSLAG TILL DISPOSITION
Fritt eget kapital enligt KBK-koncernens balansräkning 
uppgår till 144.722.505 kronor. 

Enligt moderföreningens balansräkning står till 
föreningsstämmans förfogande:

Balanserad vinst                                                           7.954.631 kr
Årets resultat                                                               -2.756.055 kr
                                                                                    5.198.576 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa 
medel disponeras på följande sätt:

Avsättning till Reservfonden                                           270.000 kr
Avsättning till Dispositionsfonden                               4.928.576 kr
                                                                                    5.198.576 kr
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning koncernen Not 2007 2006
Belopp i tkr

Nettoomsättning 1 057 826 1 089 382
Kostnad för sålda varor -797 414 -814 406

Bruttoresultat 260 412 274 975

Försäljningskostnader -255 779 -262 458
Administrationskostnader -14 186 -14 298
Jämförelsestörande reavinst sålda fastigheter 0 24 622
Övriga rörelseintäkter 16 911 13 237

Rörelseresultat 2, 3 7 358 36 078

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 4 1 917 2 382
Övriga ränteintäkter och liknande resultatpost 5 2 266 1 078
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 034 -3 084

Summa resultat från finansiella poster 1 149 376

Resultat efter finansiella poster 8 507 36 455

Aktuell skatt -836 -1 970
Uppskjuten skatt -857 -6 995

Årets resultat 6 814 27 489

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Balansräkning koncernen Not  2007-12-31  2006-12-31
Belopp i tkr

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6
Goodwill 1 770 3 040

1 770 3 040

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 137 278 127 610
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 749 545
Inventarier, verktyg och installationer 9 35 450 27 550
Pågående nyanläggningar 58 1 587

173 536 157 292

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 11 235 340
Insatser i KF 38 963 37 706
Förlagsinsatser KF 0 12 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 027 2 028
Andra långfristiga fordringar 12 325 325

41 550 52 399

Summa anläggningstillgångar 216 856 212 730

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror 86 545 87 040

86 545 87 040

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 681 3 676
Övriga fordringar 6 656 1 644
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 7 903 17 372

19 240 22 692

Kassa och bank 88 523 91 662

Summa omsättningstillgångar 194 308 201 394

Summa tillgångar 411 164 414 124

BALANSRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Balansräkning koncernen Not  2007-12-31  2006-12-31
Belopp i tkr

Eget kapial och skulder

Eget kapital 14

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 19 496 19 520
Bundna reserver 53 377 50 655

72 872 70 175

Fritt eget kapital
Fria reserver 137 909 113 141
Årets resultat 6 814 27 489

144 722 140 630

Summa eget kapital 217 595 210 806

Avsättningar 16
Övriga avsättningar 3 234 4 389
Summa avsättningar 3 234 4 389

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning 14 927 15 075
Skulder till kreditinstitut 17 53 612 58 371
Uppskjuten skatteskuld 1 686 829
Övriga skulder 0 80
Summa långfristiga skulder 70 226 74 356

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 759 5 959
Leverantörsskulder 60 835 63 159
Aktuella skatteskulder 0 176
Övriga skulder 10 222 10 491
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 44 293 44 789
Summa kortfristiga skulder 120 109 124 574

Summa eget kapital och skulder 411 164 414 124

Ställda säkerheter 19 67 860 90 866

Ansvarsförbindelser inga inga

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys koncernen Not 2007 2006
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 20 8 507 36 455
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 21 895 -2 804
Betald skatt -1 012 -2 685

29 390 30 965

Ökning (-) / minskning (+) varulager 495 7 761
Ökning (-) / minskning (+) kundfordringar -1 005 315
Ökning (-) / minskning (+) övriga kortfristiga fordringar 4 457 -5 836
Ökning (+) / minskning (-) leverantörsskulder -2 324 -2 555
Ökning (+) / minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder -1 920 -7 519
Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 093 23 131

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 106 -11 571
Sålda materiella anläggningstillgångar 237 29 276
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -1 257 -3 216
Avyttring/amortering av övriga finansiella
anläggningstillgångar 12 106 13
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 020 14 501

Finansieringsverksamheten
Förändring av medlemsinsatser -25 -219
Amortering av låneskuld -6 039 -7 159
Förändring av medlemsinlåning -148 -407
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 212 -7 784

Årets kassaflöde -3 139 29 848
Likvida medel vid årets början 91 662 61 814

Likvida medel vid årets slut 88 523 91 662

KASSAFLÖDESANALYS



1�

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning moderföreningen Not 2007 2006
Belopp i tkr

Nettoomsättning 942 890 977 190
Kostnad för sålda varor -726 869 -744 270

Bruttoresultat 216 021 232 920

Försäljningskostnader -223 467 -229 766
Administrationskostnader -13 044 -13 214
Jämförelsestörande reavinst sålda fastigheter 0 24 622
Övriga rörelseintäkter 16 986 13 693

Rörelseresultat 2, 3 -3 503 28 255

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 4 1 917 2 382
Övriga ränteintäkter och liknande resultatpost 5 1 733 679
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 625 -2 688

Summa resultat från finansiella poster 1 025 373

Resultat efter finansiella poster -2 477 28 629

Förändring av periodiseringsfond -1 050 -2 200
Förändring av överavskrivning -1 310 -1 390
Aktuell skatt 2 257 295
Uppskjuten skatt -176 -6 005

Årets resultat -2 756 19 329

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Balansräkning moderföreningen Not  2007-12-31  2006-12-31
Belopp i tkr

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6
Goodwill 1 770 3 040

1 770 3 040

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 114 020 105 748
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 749 545
Inventarier, verktyg och installationer 9 32 611 25 578
Pågående nyanläggningar 58 1 587

147 438 133 458

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 28 882 28 882
Fordringar hos koncernföretag 8 343 13 343
Andelar i intresseföretag 11 135 240
Insatser i KF 38 963 37 706
Förlagsinsatser KF 0 12 000
Uppskjuten skattefordran 0 176
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 027 2 028

78 350 94 375

Summa anläggningstillgångar 227 558 230 874

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror 63 474 63 900

63 474 63 900

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 795 2 906
Fordringar hos koncernföretag 12 111 10 057
Övriga fordringar 6 148 1 289
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 880 16 291

28 934 30 544

Kassa och bank 69 701 68 325

Summa omsättningstillgångar 162 109 162 769

Summa tillgångar 389 667 393 642

BALANSRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Balansräkning moderföreningen Not  2007-12-31  2006-12-31
Belopp i tkr

Eget kapial och skulder

Eget kapital 14

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 19 496 19 520
Reservfond 48 578 47 608

68 074 67 129

Fritt eget kapital
Dispositionsfond 147 812 123 628
Balanserad vinst eller förlust 7 955 5 825
Årets resultat -2 756 19 329

153 011 148 782

Summa eget kapital 221 085 215 911

Obeskattade reserver 15 5 950 3 590

Avsättningar 16
Övriga avsättningar 3 234 4 389
Summa avsättningar 3 234 4 389

Långfristiga skulder
Medlemsinlåning 14 927 15 075
Skulder till kreditinstitut 17 44 693 48 772
Skulder till koncernföretag 260 260
Övriga långfristiga skulder 0 80
Summa långfristiga skulder 59 880 64 187

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 079 5 279
Leverantörsskulder 51 574 54 759
Skatteskulder 0 176
Övriga skulder 6 084 6 079
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 37 780 39 273
Summa kortfristiga skulder 99 517 105 565

Summa eget kapital och skulder 389 667 393 642

Ställda säkerheter 19 55 060 78 066

Ansvarsförbindelser: KBK har tecknat borgen för hyresåtagande i dotterföretag

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys moderföreningen Not 2007 2006
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 20 -2 477 28 629
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 19 273 -5 109
Betald skatt -1 012 -2 685

15 784 20 835

Ökning (-) / minskning (+) varulager 426 7 369
Ökning (-) / minskning (+) kundfordringar -889 275
Ökning (-) / minskning (+) övriga kortfristiga fordringar 2 499 -7 235
Ökning (+) / minskning (-) leverantörsskulder -3 185 -2 909
Ökning (+) / minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder -2 642 -8 142
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 993 10 193

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -32 217 -10 219
Sålda materiella anläggningstillgångar 235 29 276
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -1 257 -3 216
Avyttring / amortering av övriga finansiella
anläggningstillgångar 17 106 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 134 15 840

Finansieringsverksamheten
Förändring av medlemsinsatser -25 -219
Amortering av låneskuld -5 359 -7 078
Förändring av medlemsinlåning -148 -407
Erhållna koncernbidrag 11 048 8 091
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 517 387

Årets kassaflöde 1 376 26 420
Likvida medel vid årets början 68 325 41 905

Likvida medel vid årets slut 69 701 68 325

KASSAFLÖDESANALYS
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Not 2   Anställda och löner

Medelantal anställda
KONCERNEN MODERFÖREN.
2007 2006 2007 2006

Kvinnor 244 262 224 242
Män 127 136 92 101
Summa 371 398 316 343

Löner o ersättningar
KONCERNEN MODERFÖREN.
2007 2006 2007 2006

Styrelse och VD:er 2 653 2 579 1 408 1 369
varav tantiem      ( 229 )      ( 224 )        ( 0 )        ( 0 )
Övriga anställda 112 936 118 062 97 914 103 829
Summa 115 589 120 641 99 322 105 198

Sociala kostnader
KONCERNEN MODERFÖREN.
2007 2006 2007 2006

Sociala kostnader
totalt 48 558 50 521 42 077 44 400
Varav pensionskostnad* för
styrelse och VD:er 915 886 648 658
Varav pensionskostnad* för
övriga anställda 7 343 7 327 6 508 6 793
(*exklusive särskild löneskatt)

Sjukfrånvaro MODERFÖREN.
2007 2006

Total sjukfrånvaro i % av
summa ordinarie arbetstid 6,4% 6,6%
Därav sammanhängande tid av
60 dagar eller mer 55,8% 60,2%

Total Sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder
2007 2006

Sjukfrånvaro kvinnor 7,0% 7,5%
Sjukfrånvaro män 4,5% 4,3%
29 år eller yngre 3,8% 2,8%
30-49 år 4,2% 3,6%
50 år eller äldre 9,4% 11,0%

Belopp i tkr om inget annat anges

Noter, gemensamma för moderföreningen och koncernen

NOTER

Not 1   Koncernuppgifter samt Redovisnings- och 
värderingsprinciper

KBK-koncernen består av moderföreningen Kristianstad-
Blekinge Konsumentförening Ek för (KBK), helägda dotter-
företagen Bromölla Möbelaffär AB, KBK Förvaltnings AB 
samt Kristianstad Möbelaffär AB (vilande).

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd, förutom vad 
avser redovisning av kassaflöde där Redovisningsrådets re-
kommendation nr 7 har tillämpats.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den. Koncernbidrag redovisas direkt i balansräkningen i 
enlighet med Uttalande nr 7 från Redovisningsrådets Akut-
grupp.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. Avskrivningar enligt plan 
baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad 
nyttjandeperiod. Nedskrivningar sker vid bestående värde-
nedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Goodwill                                            5 år
Inventarier, verktyg och installationer                       3 – 7 år
Byggnader                                                            33 – 50 år
Markanläggningar                                                        20 år
Förbättringsutgifter annans fastighet                            10 år

Varulagret värderas till anskaffningsvärde med beaktande av 
tre procents inkurans. Övriga tillgångar och skulder värderas 
till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år, förutom vad avser beräkning av medelantalet 
anställda där BFN:s allmänna råd, BFNAR 2006:11 har till-
lämpats och jämförelsetal för 2006 har omräknats. Därutö-
ver har smärre förändringar skett i uppdelningen av några 
av årsredovisningens poster. Därvid har jämförelsetalen för 
föregående år justerats på motsvarande sätt.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för ränte-
kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i 
förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade 
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Pensioner

Företaget tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelse och 
försäkring hos KP Pension & Försäkring. Tillgodohavande i 
stiftelse 31 december 2007 översteg motsvarande pensionsskuld 
med 0 tkr (1079 tkr). För VD i moderföreningen är 
pensionsåldern 60 år och pension utgår med 75 % av kontant 
lön och förmåner fram till 65 år, och därefter enligt KTP-plan. 
Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid 
om 12 månader och i vissa fall avgångsvederlag motsvarande 24 
månaders kontant lön och förmåner.
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NOTER

Könsfördelning i företagets ledning Not 7   Byggnader och mark
MODERFÖREN.

2007 2006 KONCERNEN
Styrelse: Kvinnor (antal) 8 7 2007 2006

Män (antal) 4 5 Ingående anskaffningsvärde 226 440 246 750
Övr. ledande befattnings- 2007 2006 Inköp 16 264 1 298
havare inkl VD: Kvinnor (antal) 1 1 Försäljning/Utrangering 0 -21 608

Män (antal) 6 7 Omklassificering 194 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 242 899 226 440

Not 3   Avskrivningar
Ingående avskrivningar 98 832 109 601

KONCERNEN MODERFÖREN. Försäljning/Utrangering 0 -17 243
2007 2006 2007 2006 Årets avskrivning 6 789 6 472

Försäljningskostn 21 859 21 523 19 345 19 228 Utgående ack. avskrivningar 105 621 98 830
Administrationsk. 59 186 59 186
Summa 21 918 21 709 19 404 19 414 Utgående planenligt restvärde 137 278 127 610

Not 4   Resultat från övriga värdepapper och MODERFÖREN.
            fordringar som är anläggningstillgångar 2007 2006

Ingående anskaffningsvärde 174 289 195 017
KONCERNEN MODERFÖREN. Inköp 13 408 879
2007 2006 2007 2006 Försäljning/Utrangering 0 -21 608

Utdelning på medlems- Omklassificering 194 0
insatser i KF 1 885 1 824 1 885 1 824 Utgående ack. anskaffningsvärde 187 891 174 288
Övriga utdelningar 32 558 32 558
Summa 1 917 2 382 1 917 2 382 Ingående avskrivningar 68 541 80 724

Försäljning/Utrangering 0 -17 243
Not 5   Övriga ränteintäkter och liknande Årets avskrivning 5 330 5 059
            resultatposter Utgående ack. avskrivningar 73 871 68 540

KONCERNEN MODERFÖREN. Utgående planenligt restvärde 114 020 105 748
2007 2006 2007 2006

Ränteintäkter Taxeringsvärden
koncernföretag 0 0 103 50
Ränteintäkter
övriga 2 266 1 078 1 630 629 2007 2006
Summa 2 266 1 078 1 733 679 Byggnad 177 161 164 785

Mark 42 290 28 234
Not 6   Immateriella anläggningstillgångar Summa 219 451 193 019

KONCERNEN OCH MODERFÖRENINGEN
Goodwill 2007 2006 2007 2006
Ingående anskaffningsvärde 6 350 6 350 Byggnad 133 952 124 580
Inköp 0 0 Mark 30 905 20 818
Försäljning/Utrangering 0 0 Summa 164 857 145 398
Utgående ack. anskaffningsvärde 6 350 6 350

Not 8   Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående avskrivningar 3 310 2 040
Försäljning/Utrangering 0 0 KONCERNEN OCH MODERFÖRENINGEN
Årets avskrivning 1 270 1 270 2007 2006
Utgående ack. avskrivningar 4 580 3 310 Ingående anskaffningsvärde 778 778

Inköp 313 0
Utgående redovisat värde 1 770 3 040 Utgående ack. anskaffningsvärde 1 091 778

Ingående avskrivningar 233 155
Årets avskrivning 109 78
Utgående ack. avskrivningar 342 233

Utgående planenligt restvärde 749 545

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN
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NOTER

Not 9   Inventarier, verktyg och installationer Not 12   Andra långfristiga fordringar

KONCERNEN
2007 2006 2007 2006 2007 2006

Ingående anskaffningsvärde 77 849 76 243 Reverslån till
Inköp 20 528 8 685 intresseföretag 325 325 0 0
Försäljning/Utrangering -19 308 -7 079 Summa 325 325 0 0
Omklassificering 1 336 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 80 405 77 849 Not 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ingående avskrivningar 50 300 43 093 KONCERNEN MODERFÖREN.
Försäljning/Utrangering -19 095 -6 682 2007 2006 2007 2006
Årets avskrivning 13 750 13 888 Marknadsmedel
Utgående ack. avskrivningar 44 955 50 300 och bonus 4 249 14 779 4 249 14 779

Verksamhets- och
Utgående planenligt restvärde 35 450 27 550 utbildningsbidrag 1 730 0 1 730 0

Upplupna ränteintäkt. 0 480 0 480
MODERFÖREN. Diverse särintäkter 353 284 353 284

2007 2006 Övrigt 1 571 1 829 548 748
Ingående anskaffningsvärde 67 581 66 885 Summa 7 903 17 372 6 880 16 291
Inköp 18 496 7 753
Försäljning/Utrangering -18 080 -7 057 Not 14   Eget kapital
Omklassificering 1 336 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 69 333 67 581

Medlems- Bundna Fritt eget
Ingående avskrivningar 42 003 35 664 insatser reserver kapital
Försäljning/Utrangering -17 976 -6 668
Årets avskrivning 12 695 13 007 Enl balansräkning 2006-12-31 19 520 50 655 140 631
Utgående ack. avskrivningar 36 722 42 003

Disponering vid årets stämmor:
Utgående planenligt restvärde 32 611 25 578 Avsättning till Bundna reserver 970 -970

Not 10   Andelar i koncernföretag Övriga förändringar:
Medelmsinsatser -24
Förändring obesk. reserver 1 752 -1 752

Antal Nominellt Bokfört Ägar-/Röst- Årets resultat 6 814
aktier värde tkr värde tkr andel %

Bromölla Möbelaffär AB Enl balansräkning 2007-12-31 19 496 53 377 144 723
556074-9045 4 500 450 17 822 100 / 100
Kristianstad Möbelaffär AB
556013-3588 2 000 200 200 100 / 100 Medlems- Reserv- Fri disp.- Övr. fria
KBK Förvaltnings AB insatser fond fond medel
556111-2615 3 400 340 10 860 100 / 100 Enligt balans-
Summa 28 882 räkning 2006-12-31 19 520 47 608 123 628 25 155

Not 11   Andelar i intresseföretag Disponering vid årets stämma:
Avsättning till Reservfond 970 -970

Antal Andel av Andel Avsättning till Dispositionsfond 24 184 -24 184
Moderföreningen: andelar just EK tkr i %
Sydöstbagerierna  ek. för. Övriga förändringar:
769604-6239, Kristianstad 27 1 385 27 Medlemsinsatser -24
Tillkommer i koncernen: Koncernbidrag 11 048
Möbelgruppen i Alvesta AB Skatteeffekt på koncernbidrag -3 093
556564-7624, Bjuv kommun 100 1 746 20 Årets resultat -2 756

Enligt balans-
KONCERNEN MODERFÖREN. räkning 2007-12-31 19 496 48 578 147 812 5 199
2007 2006 2007 2006

Ackumulerade
anskaffningsvärden 235 340 135 240

MODERFÖRENINGEN

MODERFÖREN.KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN

KONCERNEN
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NOTER

Not 15   Obeskattade reserver Not 19   Ställda säkerheter

MODERFÖREN. KONCERNEN MODERFÖREN.
2007 2006 2007 2006 2007 2006

Periodiseringsfond avsatt 2006 2 200 2 200 Säkerhet för skulder
Periodiseringsfond avsatt 2007 1 050 0 till kreditinstitut:
Överavskrivning inventarier 2 700 1 390 Fastighetsinteckningar 67 860 71 860 55 060 59 060
Summa 5 950 3 590 Övriga säkerheter 0 3 292 0 3 292

Säkerhet för outnyttjad
Not 16   Avsättningar chekräkningskredit:

Fastighetsinteckningar 0 3 714 0 3 714
KONCERNEN MODERFÖREN. Övriga säkerheter 0 12 000 0 12 000
2007 2006 2007 2006

Personalutveckling 0 629 0 629 Summa 67 860 90 866 55 060 78 066
MedMera-premier 3 234 3 760 3 234 3 760
Summa 3 234 4 389 3 234 4 389 Not 20   Upplysning om betalda räntor

Not 17   Skulder till kreditinstitut, långfristiga KONCERNEN MODERFÖREN.
2007 2006 2007 2006

KONCERNEN Erh. intäktsränta 4 663 3 401 4 130 3 002
Förfallotidpunkt 1 - 5 år efter balansdagen 19 035 Bet. kostnadsränta 3 164 3 078 2 755 2 682
Förfallotidpunkt senare än 5 år efter balansdagen 34 577
Summa 53 612 Not 21   Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

MODERFÖREN. KONCERNEN MODERFÖREN.
Förfallotidpunkt 1 - 5 år efter balansdagen 16 315 2007 2006 2007 2006
Förfallotidpunkt senare än 5 år efter balansdagen 28 378 Avskrivningar 21 918 21 710 19 404 19 414
Summa 44 693 Rearesultat av sålda

anläggningstillg. -23 -24 514 -131 -24 523
Not 18   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa 21 895 -2 804 19 273 -5 109

KONCERNEN MODERFÖREN.
2007 2006 2007 2006

Upplupna - löner 9 342 10 303 7 933 8 880
 - sem.löner 16 504 16 012 14 232 14 093
 - pens.k.,soc.avg 12 754 13 905 10 810 12 196
 - räntekostnader 226 356 206 336
Förutbet. hyresint. 2 506 1 660 2 506 1 660
Övrigt 2 961 2 553 2 093 2 108
Summa 44 293 44 789 37 780 39 273
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REVISIONSBERÄTELSE

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Kristianstad-Blekinge Konsumentförening 
Ekonomisk förening för år 2007. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt 
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Kristianstad den 20 mars 2008

Irene Ekdala

Jörgen Johansson

Gerd Månsson

Doris Gustafsson     
ORDFÖRANDE

 Glenn Ericsson          
VD

Pia Webeklint 
 

Monica Hall   
         

Christina Nilsson  
     

Marianne Andersson

Glenn Johansson

 Christina Assarsson

Åke Uppström

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Kristianstad-Blekinge Konsumentförening Ekonomisk förening
Organisationsnummer 738200-2850

Kristianstad den 25 mars 2008 

Bengt-Åke Ahlström          Hugo Ballovarre
AV FÖRENINGSSTÄMMAN VALDA REVISORER

Erik Ambrén
AV KF FÖRENINGSREVISION AB UTSEDD REVISOR

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen 
eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderföreningen enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.
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FLERÅRSÖVERSIKT

FLERÅRSÖVERSIKT

Avvecklad verksamhet under 2006 liksom om-
disponering och ombyggnad av några enheter 
har minskat nettoomsättningen 2007. Ett flertal 
av KBK:s enheter har ökat sin omsättning 
under året.

Koncernens soliditet, som ökat med två pro-
centenheter, uppgår till 53 %. Beräkning: Eget 
kapital i procent av balansomslutning.

2007 års resultat har bidragit till att stärka 
KBK:s finansiella styrka ytterligare. Eget kapital 
uppgår till 217,6 mkr.

Beräkning: Resultat efter finansiella poster i 
procent av genomsnittligt Eget kapital, och 
Resultat före kostnadsräntor i procent av 
genomsnittligt Totalt kapital.

Årets resultat för KBK-koncernen, som blev 
något lägre än 2006, uppgår till 8,5 mkr.
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Våra butiker
Under 2007 skulle den svenska kon-
sumentkooperationen samlas under 
varumärket Coop. En stor och synlig 
del av detta projekt var att byta skyltar 
på våra fasader. Våra koncept K-Mark-
nad, Konsum och Domus ändrades till 
Coop Konsum och Coop Nära. Detta 
skedde under vecka 2 t o m vecka 6 följt 
av att vi vecka 22 ändrade vårt Domus i 
Eslöv till Coop Extra. Obs! med tillhö-
rande Byggmarknad blev Coop Forum 
och Coop Bygg under 2006. Utöver 
skyltbytet har omprofileringen innebu-
rit att vi bytt utseende också på flaggor, 
bärkassar, flygblad med mera.

Peter Mattisson

Omprofilering till 
varumärket Coop

Ökad yta för butiken i Rödeby
Efter att posten flyttat från sina loka-
ler i Rödeby har vi fått tillfälle att ta 
över dessa och bygga en modern och 
ändamålsenlig butik. Något vi behövde 
då vår gamla butik var trång och svår-
jobbad. När man kommer in i entrén 
så kan man lämna sin returflaskor och 
burkar direkt, man behöver inte ta med 
dem i butiken.
Vi flyttade frukt- och gröntavdelningen 
in i den nya lokalen där den fick en helt 

Under året har en stor förändring ge-
nomförts på Domus Eslöv. Från att ha 
varit ett näst intill fullsortiments varu-
hus har konceptet ändrats till Coop Extra. 
Den första butiken med det konceptet i 
KBK, dessutom har prisnivån sänkts på 
butikens sortiment.
Vi startade året med att sälja ut de va-
ror som inte skulle finnas kvar, för att 
skapa ytor så att ombyggnaden skulle 
gå att genomföra så smärtfritt som 
möjligt. Efter att haft två entréer så blev 
det bara en som gjordes stor och rym-
lig, kassorna flyttades och även spel och 
kundtjänst fick ett nytt läge. 
Ett nytt sortiment som har ökat buti-
kens attraktionsvärde är Världens Mat 
som gör att vi har tillgång till de pro-
dukter som vi träffar på när vi är ute 
och reser.

Förvandling av Domus Eslöv 
till Coop Extra

Mejeriavdelningen byggdes om och blev 
mycket större. Precis innan man kom-
mer till mejeri ligger den nya frukt- och 
gröntavdelningen. Kött och chark med 
butikens kök fick en liten justering och 
där kom Ingelsta Kalkon in och driver 
en manuell charkavdelning. 
Brödavdelningen flyttades och fick en 
ny yta som har fått en bra utveckling. 
Vad som finns i Eslöv och som vi var 
först med i Coop Extra konceptet var 
att vi har en rejäl Non Food avdelning. 
Med ett brett sortiment på verktyg, 
trädgård och färg som blandas direkt på 
plats och där kunden får råd och tips. 
Den nya inredningen med den höjd 
och fyllnadsgrad som finns gör att bu-
tiken ser både laddad ut och har ett 
enormt säljtryck. En returstation har 
också byggts så att det är lätt att lämna 

Coop Extra Eslöv

burkar och tomglas innan man kom-
mer in i butiken.
Till sist kommer vi till det nyaste och 
vad ingen annan butik i Eslöv har och 
det är Shop Express! Kunden scannar 
själv sina varor för att sedan själv betala 
vilket har slagit väldigt bra ut. 
Utanför kassorna har byggts en snabb-
matshörna och kafeteria som gör så att 
ingen behöver lämna butiken hungrig 
eller kaffesugen.
Maths Andersson med personal har 
Eslövs finaste butik som gläder våra 
medlemmar och kunder.

Larsinge Persson

annan finish och miljö. En ny brödav-
delning, ny charkkyl och dessutom en 
avdelning med Världens Mat som gör 
att attraktionsvärdet höjs och som gör 
Coop Konsum till den bästa butiken i 
Rödeby.
Vincent med personal och medlemmar 
och kunder har fått en fin butik att ar-
beta och handla i.

Larsinge Persson
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Nytt butiksdatasystem i KBK
Under hösten 2007 togs beslut om att 
under 2008 byta vårt nuvarande bu-
tiksdatasystem, installerat 1998, till 
den senaste versionen av Visma butiks-
datasystem. 
Anledningen till bytet är att både ut-
rustning och programvaror är föråld-
rade och har tjänat ut.
Bytet innebär att vi i framtiden har 
samma system som Coop och även 
många av de detaljhandelsdrivande 
konsumentföreningarna (DDF).
Valet av ett gemensamt butiksdatasys-
tem ger samordnings-, effektiviserings- 
och sist men inte minst ekonomiska 
fördelar.

Middagsdisken
Är ett projekt för att skapa ett attraktivt 
sortiment för middagsmat i butiker 
och varuhus.
I projektet har deltagare både från Ser-
vicekontoret och kött- och charkansva-
riga från ett antal butiker medverkat.
Under arbetet har framförallt sorti-
mentsfrågor diskuterats och detta har 
inneburit att butikerna nu har fått ett 
större och bättre sortiment inom de be-
rörda varugrupperna. När det gäller till 
exempel färskt kött så har det gjort att 
det så kallade BDF-packade köttet från 
vår lokala leverantör Bromölla Chark 

O lá Mamba
Vårt 3-åriga kundprojekt O lá Mamba 
är nu avslutat. Syftet med projektet var 
att ta reda på hur våra kunder upple-
ver oss. Målet var att göra våra kunder 
mycket nöjda och se till att vi blir na-
turliga inköpsstället. Vi har frågat våra 
kunder om allt från sortiment, kundbe-
mötande, skötselfrågor och tips/idéer.
Vi kan se klara förbättringar på områ-
den där våra kunder har haft synpunk-
ter. Ett exempel är att vi blivit bättre 
på tips/idéer och det har vi främst vårt 
matvärdsarbete att tacka för. Vår perso-
nal har jobbat hårt för att tillfredställa 
de krav och önskemål som våra kunder 
har. Ett antal personalträffar där perso-
nalen tillsammans har hittat lösningar 
på kundernas synpunkter har genom-
förts.
Att göra våra kunder mycket nöjda är 
naturligtvis ett övergripande mål som 
fortsätter att gälla i föreningen. För 
att även fortsättningsvis leva upp till 
målet så har det startats upp butiks-
utbildningar där personalen får chans 
att ytterligare stärka upp butiken så att 
det blir det naturliga inköpsstället för 
kunden.

Pia Ehrnfelt

Middagsdisken i Coop Konsum Rödeby

har fått en större andel i våra diskar. 
Detta leder i sin tur till att vi kan erbju-
da våra kunder ett attraktivt och pris-
värt sortiment alla dagar i veckan. Vi 
har även ett bra sortiment från Olinge 
utegrisar där uppfödningen sker en li-
ten bit från Knislinge.
Gruppen har också gjort en översyn på 
det färdigpackade pålägget och även 
här erbjuder butikerna numera kun-
derna ett bredare urval.   

Roland Andersson

I samband med det praktiska skiftet 
i butik så sker även övergång till en 
kunddriven kortläsare där kunden själv 
kan dra sitt kort och kvittera köpet med 
en kod och alltså inte behöver lämna 
kortet ifrån sig.
I skrivande stund (feb-08) pågår instal-
lationerna för fullt och dessa kommer 
att hålla på fram till och med vecka 17 
och alltså vara klara i god tid före se-
mestrarna.

Göran Malmgren
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Året som gick

Träningsbutiker
Träningsbutiker är en viktig del för 
kompetensutvecklingen i KBK. Trä-
ningsbutiken ska vara en lärande ar-
betsplats där kompetens och praktiskt 
kunnande förmedlas mellan anställda. 
Handledaren på träningsbutiken är 
utvald utifrån kompetens inom sitt va-
ruområde. Vi har träningsbutiker inom 
Bröd, Frukt/Grönt, Chark, Speceri och 
Kassa/Spel.

Under året har det utsetts ett antal nya 
handledare i våra träningsbutiker. Till-
sammans med våra ”gamla” handledare 
så har dessa genomgått en handledarut-
bildning som verksamhetsledaren, Ida 
Thrane, på Gastronovum i Hässleholm 
hållit i. 

Pia Ehrnfelt

Nyutbildade handledare i våra butiker.

På nya poster
Under året har ett antal av våra butiker 
fått nya chefer: På Coop Konsum har 
följande förändringar skett:
Mikael Karlsson är ny chef i  Degeber-
ga, Per Porshammar i Sölvesborg, Vin-
cent Karlsson i Rödeby, Jonas Olsson i  
Osby, Lennart Nilsson på Sommarlust 
samt Inge Carlberg i Hörby.

På Domushuset i Kristianstad är Stefan 
Karlsson ny varuhuschef och Håkan 
Oikarinen är ny säljchef på livs. 
Patrik Lindgren är ny på befattningen 
kontroll/säkerhet.

Under året har Lars Karlsson (kontroll/
säkerhet), Åke Månsson (säljchef Coop 
Konsum Domushuset), Hans Olsson 
(varuhuschef Domushuset) och Owe 
Ericsson (Domus Eslöv) gått i pen-
sion.

Pia Ehrnfelt

Bestod av nya utmaningar, våra kon-
kurrenter fortsatte med nyetableringar 
och omprofileringar. Vi har fått 3 nya 
nettobutiker i Hörby, Osby och Kris-
tianstad. Bilema i Höör har blivit en 
Citygross. Trots det så hävdar vi oss bra 
på den allt tuffare marknaden. 
Även om starten har varit lite trög i 
Eslöv så är jag övertygad om att vi där 
på lång sikt kommer att ha en av lan-
dets starkaste Coop Extra butik. Den 
lyckade ombyggnad som utfördes i 
Rödeby är ytterligare ett tecken på att 
vår förening satsar och gör allt för att 
vi skall fortsätta att hänga med på den 
tuffa marknaden.
Två saker har varit extra viktiga under 
året med tanker på den tuffa markna-
den:
• Vi har fortsatt att jobba med våra pri-
ser för att hålla oss i nivå med konkur-
renten.  Alla butiker klev under våren 
in i de nya prisboxarna. För att säkra 
att vi ligger rätt så jämför vi numera 

våra priser regelbundet mot våra kon-
kurrenter.
• Ett annat ledord för att finnas med på 
marknaden är att vi har minst lika bra 
öppettider som våra konkurrenter.
Vi får inte vara sämre än konkurrenten 
på de här två viktiga punkterna.

Vi har fortsatt arbetet med att se över 
vilka lokala leverantörer vi skall jobba 
med, alla butiker har nu lämnat sina 
önskemål och fått besked om vilka som 
är ok. Det här gör vi av två viktiga an-
ledningar…
1. Vi skall nyttja den logistikfunktion 
som vi faktiskt betalar för till max.
2. Vi skall minimera de administrativa 
rutinerna i butik och på Servicekonto-
ret när det gäller fakturahanteringen.

Nu ser vi fram mot ett spännande 2008 
och jag är övertygad om att KBK gör 
sitt bästa resultat på många år!

Sture Johansson
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Miljö
Mat och måltider

Olinge utegrisar

Mat och måltider har stor betydelse för 
mig och många människor. 
Medvetet och omedvetet ställer vi höga 
krav – inte bara på att maten ska smaka 
bra, se aptitlig ut och serveras i mysig 
miljö – utan även att den är säker, häl-
sosam och produceras med hänsyn till 
miljö och etik.
Att kunna göra det medvetna valet 
och att ha möjlighet att kunna välja 
av marknadens bredaste sortiment av 
ekologiska och miljöanpassade varor, 
rättvisemärkt, och inte minst närpro-
ducerat som inte kommer att stanna 
bara vid griskött. Nej, framtidsdiskarna 
kommer att innehålla mera närprodu-
cerat än någon kan tänka sig.

Under 2007 hände det mycket på 
Miljö fronten. Vi slog ett jätte slag för 
Rättvisemärkt. Våra butiksråd var fullt 
engagerade med kaffeservering och prat 
med kunder. Vi började sälja Rättvise-
märkta rosor som gjorde succé. Vi ma-
nifesterade våra ekologiska bananer en 
hel vecka. Vi visade hela vårt sortiment 
av Rättvisemärkta varor i en utställning 
på stämman i Blekinge som också blev 
en succé. Samma sak gjorde vi på Mat-
mässan på Yllan för Domus räkning. 
Man vallfärdade till vår monter och 
det ställdes massor med frågor och syn-
punkter på Rättvisemärkta varor.

Lotta Persson

Tiden var mogen för KBK att i oktober 
2007 börja sälja närproducerat griskött 
i våra 18 butiker. Vi låg helt rätt i tid 
eftersom klimatdebatten varit och är en 
het fråga nu och för lång tid framåt.
Varför vi ska sälja Olinge utegris?
Fler och fler konsumenter blir medvet-
na om mat och kvalité och efterfrågan 
på närproducerat ökar. Av trygghets- 
och miljöskäl samt att det ger en större 
valmöjlighet för våra kunder.
Varför ska våra kunder köpa Olinge 
utegris? Många vill ha ett gott kött som 
smakar som gris ska smaka och vetska-
pen om att grisarna haft det riktigt bra 
före slakt. Många vill veta var köttet 

kommer ifrån och vem som fött upp 
det samt hur det transporteras.
Vi känner oss både unika och stolta 
över denna produkt som vi erbjuder 
våra kunder i det medvetna valet och 
att det har ett starkt mervärde när det 
står griskött på inköpslistan.

Vad får du när du köper Olinge utegris? 
Köttkvalitén: Utevistelsen ger ett smak-
rikare kött med mindre porer som hål-
ler vätskan bättre i köttet vid tillagning. 
Närproducerat: Att vi alltid kan uppge 
namn på uppfödare och vilken gård det 
kommer ifrån. Inga långa transporter 
från gård-slakteri-packeri-butik. Som 

Tänk dig ett lättjefullt liv i naturen med hur 
mycket tillgång på frisk luft som du vill. Du kan 
ta dig ett uppfräschande gyttjebad när som helst 
på dagen och böka runt och leka med härliga 
kompisar. Inga krav, bara låta dagarna komma 
och gå. När du är trött kan du lägga dig i en 
skön hög med halm och använda en kompis 
som huvudkudde. För egen 
del kanske du tycker 
det verkar som ett 
knasigt liv men för en 
gris är detta ljuva livet.

mest har vi en transportsträcka på 23 
mil och det är till vår butik i Rödeby. 
Djuretik/djurhälsa: Grisarna är upp-
födda utomhus på ett naturligt sätt och 
hanteras stressfritt under uppfödning-
en och vid slakt. Förutom kött finns 
det också ett sortiment korv att välja på 
prinskorv, medisterkorv och grillkorv.
För oss konsumenter är det trygghet 
och en kvalitetsgaranti att få veta var 
grisarna kommer ifrån, hur de har levt 
och att en stressfri och lugn slaktpro-
cess kan garanteras.
Om du inte provat vår Olinge utegris så 
gör det. Du  blir inte besviken.

Lite om våra grisar:

Lotta Persson

närproducerad
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Glada grisar från Olinge gård utanför Knislinge
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3 goda nyttiga 
bröd från 

vårt bageri!

Lev sunt lågt GI-värde
GI brödet har en mustig smak och är fyllt av nyttigheter 
som solrosfrö, linfrö, pumpafrö och havregryn. Brödet 
som ger ett långsamt blodsockersvar och en längre 
mättnadskänsla är godkänt som en produkt med lågt GI 
dvs lågt glykemiskt index, med ett GI-värde under 55. 
Studier visar ett samband mellan lågt GI-värde, sänkta 
blodfetter och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

WHO rekommenderar att 55% av det dagliga energiinnehållet skall 
komma från kolhydrater och dessa bör ha ett lågt GI.
Observera! Det är inte eftersträvansvärt att enbart basera sin diet på 
GI tabeller, utan kostens totala sammansättning är viktigt.

Lev sunt Ginseng havre
Havre är det spannmål som ur näringsmässig synpunkt 
har bäst proteinsammansättning av våra vanligaste 
spannmålssorter.
Ginseng är en uppiggande växt där forskning sedan 
länge har visat ge en förbättrad fysisk och psykisk 
prestationsförmåga.

Lev sunt Omega 3 osötat
Det finns ett antal fleromättade och nyttiga fettsyror som 
kallas omega 3. Detta är essentiella fettsyror vilket betyder 
att kroppen inte själv kan skapa dessa utan att vi får i oss 
dem via kosten, de är mycket viktiga för hälsan.




