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Viktiga begrepp
Pensionsstiftelse: En fristående juridisk person som  
en eller flera arbetsgivare (gemensam pensionsstiftelse) 
bildat för att trygga utfästelse om pension till arbetstagare  
eller arbetstagares efterlevande. 

Pensionsskuld: Nuvärdet av arbetsgivarens pensions-
åtaganden till sina anställda.

Pensionsfond (fack): En arbetsgivares andel i stiftelsens 
gemensamma förmögenhet. Vinster eller förluster i kapitalför-
valtningen fördelas mellan arbetsgivarna i proportion  
till respektive pensionsfonds storlek.

Avsättning: Arbetsgivarens inbetalningar till sin pensions-
fond i stiftelsen för att trygga pensionsskulden.

Gottgörelse: Om pensionsfonden överstiger den  
beräknade pensionsskulden uppstår ett överskott som 
arbetsgivaren kan använda till pensionskostnader för  
sina anställda. 
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VERKSAMHETEN 2012

Summering 2014

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse är en gemensam 
pensionsstiftelse för ca 270 arbetsgivare inom kooperationen  
och folkrörelserna som bedriver olika verksamheter, både 
rörelsedrivande och ideella. Arbetsgivarna tryggar utfästelser  
om förmånsbestämd ålderspension till tjänstemän enligt 
KTP-planen i pensionsstiftelsen. Varje arbetsgivare har en egen 
pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av Pensions-
stiftelsens totala förmögenhet på cirka 24 miljarder kronor.

Förvaltningsportföljer
Pensionsstiftelsens placeringstillgångar förvaltas i tre 

förvaltningsportföljer med olika sammansättning av tillgångs-
slag och risknivå. Arbetsgivarna kan efter beslut i Pensionsstif-
telsens styrelse placera sin pensionsfond i den förvaltningsportfölj 
som passar arbetsgivarens pensionsåtagande och verksamhet. 

Av Pensionsstiftelsens totala tillgångar, med ett marknads-
värde på 23 946 miljoner kronor vid årsskiftet 2014, fördelades  
23 926 miljoner kronor på de olika förvaltningsportföljerna 
enligt nedan.

Avkastning 2014
Under 2014 har de internationella finansmarknaderna präglats av 
fortsatt svag konjunktur, med mycket låg inflationsutveckling 
som följd. I Sverige har effekterna av världsutvecklingen främst 
synts i form av låg tillväxt, låg inflation och sjunkande räntor. 
Marknadsräntorna sjönk till extremt låga nivåer i slutet på året. 

Den svenska börsen har under året varit stark, med en 
uppgång på ca 16 procent. Den internationella börsuppgången 
har varit cirka 10 procent i lokal valuta och i svenska kronor  
nästan 30 procent. Detta har sammantaget gett mycket god 
avkastning för aktier under 2014. 

Utvecklingen för svenska fastigheter har under året varit god, 
med avkastningar på uppemot 10 procent. Kommersiella 
fastigheter har generellt sett haft bättre avkastning än bostadsfas-
tigheter.

Avkastningen i de olika förvaltningsportföljerna har främst 
påverkats av att tillgångsfördelningen skiljer sig åt. Aktier har i 
alla tre portföljerna haft en avkastning på cirka 22 procent medan 
räntebärande tillgångar i alla tre portföljerna haft en avkastning 
på 8,7 procent. Fastigheter har haft en avkastning på 7,5 procent. 
Förvaltningsportfölj Hög fick den högsta avkastningen med 12,0 
procent medan förvaltningsportfölj Mellan hade en avkastning  
på 11,0 procent och förvaltningsportfölj Låg 8,3 procent.  
Totalt uppgick avkastningen under 2014 till 2 424 miljoner kronor.

Den genomsnittliga avkastningen i Pensionsstiftelsen under de 
fem senaste åren har varit 7,1 procent och under de senaste 15 åren 
4,9 procent (för 2010 - 2014 har avkastningen i förvaltningsportfölj 
Mellan använts). 

Annette Tiljander
Vd, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse

Antal anslutna arbetsgivare 273 st

Antal förmånsberättigade 77 250 st

Förvaltat kapital 23 946 miljoner kr

Totalavkastning 2 423 miljoner kr

Utbetalda pensioner 963 miljoner kr

Förvaltningskostnader* 8,4 miljoner kr

*Avser endast Pensionsstiftelsens förvaltning.  
  Kostnaden för kapitalförvaltningen är inte inräknad.  

Konsumentkooperationens  
pensionsstiftelse 2014

389 mkr

20 877 mkr

2 664 mkr

Låg Mellan Hög
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Styrelse 2014

Styrelsen  
för Konsument- 
kooperationens 
pensionsstiftelse

Jens Henriksson, ordförande 
Folksam

Johnny Capor 
Kooperativa Förbundet

Petter Skogar 
KFO

Annette Tiljander 
Verkställande direktör

Arbetsgivarrepresentanter
Två av ledamöterna utses av Kooperativa Förbundet, 
två ledamöter utses av Arbetsgivarföreningen KFO 
och en ledamot utses av Arbetarrörelsens förhand-
lingsorganisation.

Styrelseledmöterna väljs för ett år. Styrelsen utser 
inom sig ordförande och vice ordförande samt 
tillsätter verkställande direktör. 

Arbetstagarrepresentanter
Två ledamöter utses av Landsorganisationen i Sverige, 
två ledamöter utses av förhandlings- och samverkans-
rådet PTK och en ledamot av FTF - facket för 
försäkring och finans.

Karin Jacobsson 
KFO/Riksbyggen

Arbetsgivarrepresentanter

Monica Sparrman 
AFO/LO

Lasse Thörn, vice ordförande 
LO

Linda Palmetzhofer  
LO/Handels 

Gunilla Dahmm 
PTK/Unionen

Dan Wallberg 
PTK

Arbetstagarrepresentanter

Anders Johansson 
FTF
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förvaltningsberättelse 2014

Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentkoopera-
tionens pensionsstiftelse (Pensionsstiftelsen) lämnar härmed 
årsredovisning för år 2014, Pensionsstiftelsens sjuttioandra 
verksamhetsår.

Ändamål
Pensionsstiftelsen är en gemensam pensionsstiftelse för 
kooperativa och folkrörelseägda företag.

Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 
pension, som företagen på grund av föreskrift i allmän pensions-
plan eller på annat sätt lämnat till sina anställda. Tillsynsmyndig-
heter för Pensionsstiftelsen är Länsstyrelsen i Stockholms län  
och Finansinspektionen. Verksamheten bedrivs med tillämpning 
av Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.  
Vid utgången av år 2014 fanns 310 aktiva pensionsfonder (fack) 
med saldon i Pensionsstiftelsen, fördelade på 273 arbetsgivare. 
Antalet destinatärer uppgick till 77 250.

Väsentliga händelser  
Pensionsstiftelsen har under 2014 startat ett arbete med att 

förändra den externa redovisningen av finansiella tillgångar till 
att redovisa tillgångarnas marknadsvärde. Förändringen 
genomförs inför bokslutet 2015. Förändringen påverkar inte 
arbetsgivarnas pensionsfonder, eftersom dessa redan redovisas 
till marknadsvärde i årsavräkningen. 

Pensionsstiftelsens stadgar har ändrats och antalet revisorer 
har minskat från tre till en. Möjlighet att utse bolagsrevisor har 
också införts.

Koncernstruktur
Pensionsstiftelsen äger Konsumentkooperationens pensionsstif-
telse Fastighet Stockholm AB som genom dotterbolag äger fem 
bostadsfastigheter i Stockholms län. Pensionsstiftelsen äger även 
28,9 procent i Gyllenforsen Fastigheter KB och 50 procent i 
Gyllenforsen Förvaltning AB.

Koncernredovisning upprättas inte i enlighet med 7 kap 3 § ÅRL.

Ekonomisk översikt
Pensionsstiftelsens intäkter utgörs av avkastningen på placerings-
tillgångarna. Kostnaderna består av förvaltningskostnader och 
avkastningsskatt.  

Kapitalförvaltning
Pensionsstiftelsens kapital ska enligt Lag (1967:531) om 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. placeras på ett sådant  
sätt att lämplig riskspridning uppnås. Vidare ska tillgångarna 
placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av 
stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. 

Styrelsen har fastställt placeringsriktlinjer som styr Pensions-
stiftelsens riskhantering. Riktlinjerna anger bland annat vilka 
tillgångsslag och instrument som är tillåtna samt inom vilka 
gränser kapitalet i respektive portfölj, Lågrisk, Mellanrisk och 
Högrisk, kan fördelas mellan olika tillgångsslag. 

Riktlinjerna ger också ett ramverk för fördelningen mellan 
marknader, branscher och emittenter för respektive portfölj. 
Gränser finns också fastställda för ränterisker och valutakurs-
risker. Placeringar i aktier och räntebärande tillgångar följs 
regelbundet upp och utvärderas mot referensindex fastställda  
av verkställande direktören. 

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas av den gemensamma 
kapitalförvaltningen inom Folksam. Kapitalförvaltningen 
ansvarar för riskstyrning och uppföljning av samtliga placerings-
tillgångar  inklusive utlagda kapitalförvaltningsuppdrag. 
Förvaltningen av tillgångsslagen fastigheter och alternativa 
placeringar sker inom Folksam. En stor del av den löpande 
förvaltningen av aktier och räntebärande värdepapper sker  
hos Swedbank Robur Fonder AB och Swedbank Robur AB på 
uppdrag av Pensionsstiftelsen. Därutöver hanterar JP Morgan 
mottagna säkerheter för derivat.

Marknadsvärdet för Pensionsstiftelsens tillgångar uppgick  
per 31 december 2014 till 23 946 (22 738) miljoner kronor 
fördelat på nedanstående tillgångar. Totalavkastningen var  
2 423 miljoner kronor.

 Mkr

Räntebärande placeringar 13 691

Aktier 8 137

Alternativa placeringar 42

Fastigheter 2 050

Säkringsinstrument -47

Marknadsvärde placeringstillgångar  
(enligt totalavkastningstabeller) 23 873

Rörelsens kassabehållning (fördelat per portfölj) 53

Lånefordringar (ej fördelat per portfölj) 0,2

Övriga fordringar (ej fördelat per portfölj) 0,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20

Summa 23 946

Kostnaderna för kapitalförvaltningen uppgick under 2014 till 20,0 
(19,7) miljoner kronor eller 0,08 (0,09) procent av det genomsnittligt 
förvaltade kapitalet i Pensionsstiftelsen.

Förvaltningsberättelse
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
Org. nr 802001-8423 
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FöRVALTNiNGSBERäTTELSE 2014

Marknadsutveckling
Under 2014 har de internationella finansmarknaderna präglats  
av fortsatt svag konjunktur, med mycket låg inflationsutveckling 
som följd. Nyhetsflödet har också präglats av Ukrainakrisen 
samt sanktioner mot Ryssland och så småningom av Rysslands 
kris. Konjunkturen i USA har dock sakta vänt uppåt, men låg 
inflation även där har hållit tillbaka kraftigare räntehöjningar. 
Den amerikanska dollarns utveckling har under året varit mycket 
stark i förhållande till nästan alla valutor. Under andra halvåret 
störtdök oljepriset från en nivå runt 110 amerikanska dollar per 
fat till under 50 dollar per fat, vilket på kort sikt ytterligare dragit 
ned inflationen i många länder.

I Sverige har effekterna av världsutvecklingen synts främst i 
form av låg tillväxt och låg inflation med stadigt sjunkande räntor 
som följd. Den svenska femåriga statsobligationsräntan, som vid 
årets ingång låg på ca 1,8 procent har under året stadigt sjunkit  
till extremt låga 0,13 procent. För kortare löptider var räntan  
vid utgången av året noll eller till och med negativ. Riksbankens 
viktigaste styrränta sänktes i oktober till noll procent och förväntas 
inte höjas förrän år 2016. Ränteskillnaden mellan svenska 
statsobligationer och svenska säkerställda bostadsobligationer 
har också minskat från cirka 0,7 till 0,5 procent, vilket gett en extra 
skjuts åt årets avkastningar för svenska säkerställda bostadsobli-
gationer. Utgångsläget inför år 2015 är att vi därmed kan förvänta 
oss mycket låg avkastning på räntebärande placeringar.
 

Den svenska börsen har under året varit stark, med en uppgång 
på cirka 16 procent för OMX All Shares-index. Anledningen till 
den starka börsutvecklingen kan troligtvis främst förklaras med 
fortsatt goda vinster i de svenska bolagen i kombination med att 
pengar kan ha sökt sig till börsen med anledning av de extremt 
låga avkastningarna för räntebärande placeringar. För svensk del 
har den cirka tioprocentiga försvagningen av den svenska kronan, 
främst mot amerikanska dollar, också varit positiv för de svenska 
exportföretagen. Den internationella börsuppgången har, enligt 
Morgan Stanley Composite Index-World, varit cirka 10 procent i 
lokal valuta. Mätt i svenska kronor har den internationella 
börsuppgången varit nästan 30 procent. Detta har sammantaget 
gett mycket god avkastning för aktier under 2014.

Utvecklingen för svenska fastigheter har under året varit god, 
med avkastningar på uppemot 10 procent. Kommersiella 
fastigheter har generellt sett avkastat bättre än bostadsfastigheter.

Avkastning
Det som i huvudsak förklarar totalavkastningen är respektive 
portföljs strategiska tillgångsfördelning. Den strategiska 
tillgångsfördelningen mellan aktier och räntebärande tillgångar 
avspeglar den risknivå som finns i respektive portfölj.

Totalavkastningstabell Ingående  Utgående Total Total Total Total Total Total 
 marknads-  marknads- avkastning avkastning avkastning  avkastning avkastning avkastning 
 värde, mkr värde, mkr 2014 2014 2013 2012 2011* 2010* 
 2014-01-01  2014-12-31  Mkr  % % %  % %

Räntebärande placeringar 276 297 24 8,7 -0,7 3,4 9,9 2,5
Aktier 38 42 7 20,9 22,4 14,3 -8,9 15,1
Alternativa placeringar 1 1 0 2,4 5,0 -3,2 -7,5 -3,6
Fastigheter 33 35 2 7,5 5,3 0,5 6,1 8,0
Säkringsinstrument 0 0 -5 n/a n/a n/a n/a n/a

Summa 348 375 29 8,3 2,4 4,2 7,6 3,9

I tabellen ovan ingår inte behållningen på Lågriskportföljens verksamhetskonto.  
Behållningen var 14 (15) miljoner kronor den 31 december 2014.   

* Avser Pensionsstiftelsens totala tillgångar.

Lågrisk
Aktieexponeringen i Lågriskportföljen har varit cirka 11 procent 
under året. Andelen fastigheter har varit ca 9 procent av totala 
tillgångar. Andelen räntebärande placeringar har under året 
varit ca 80 procent. Durationen i räntebärande placeringar  
har under året varit drygt fyra år.

Totalavkastningen 2014 på Lågriskportföljens tillgångar  
blev 8,3 (2,4) procent, motsvarande 29 (46) miljoner kronor. 
Den huvudsakliga förklaringen till avkastningen är kraftigt 
fallande räntor som gett en avkastning för räntebärande 
tillgångar på 8,7 procent. En mycket god aktiekursutveckling 
på portföljens tioprocentiga andel i aktier har givit en 
avkastning på 20,9 procent.
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förvaltningsberättelse 2014

Totalavkastningstabell Ingående  Utgående Total Total Total Total Total Total 
 marknads-  marknads- avkastning avkastning avkastning  avkastning avkastning avkastning 
 värde, mkr värde, mkr 2014 2014 2013 2012 2011* 2010* 
 2014-01-01  2014-12-31  Mkr  % % %  % %

Räntebärande placeringar 12 290 12 340 1 048 8,7 -0,6 3,2 9,9 2,5
Aktier 6 027 6 707 1 264 22,1 24,4 13,8 -8,8 14,8
Alternativa placeringar 39 37 1 2,6 n/a n/a -6,4 -3,6
Fastigheter 1 739 1 801 130 7,5 5,3 0,5 6,1 8,0
Säkringsinstrument 26 -30 -293 n/a n/a n/a n/a n/a

Summa 20 121 20 854 2 151 11,0 7,8 6,8 3,4 6,5

I tabellen ovan ingår inte behållningen på Mellanriskportföljens verksamhetskonto.  
Behållningen var 23 (131) miljoner kronor den 31 december 2014.   

* Avser Pensionsstiftelsens totala tillgångar.

Mellanrisk
Aktieexponeringen i Mellanriskportföljen har varit cirka 32 
procent under året. Andelen fastigheter har varit ca 9 procent 
av totala tillgångar. Andelen räntebärande placeringar har 
under året varit ca 60 procent. Durationen i räntebärande 
placeringar har under året varit drygt fyra år.
 

Totalavkastningen 2014 på Mellanriskportföljens tillgångar 
blev 11,0 (7,8) procent, motsvarande 2 151 (1 302) miljoner 
kronor. Den huvudsakliga förklaringen till avkastningen är  
en mycket god aktiekursutveckling i kombination med kraftigt 
fallande räntor. Ränteportföljen gav en avkastning på 8,7 
procent och avkastningen på portföljens drygt 30-procentiga 
andel i aktier var 22,1 procent.

Högrisk
Aktieexponeringen i Högriskportföljen har varit cirka 52 procent 
under året. Andelen fastigheter har varit ca 8 procent av totala 
tillgångar. Andelen räntebärande placeringar har under året 
varit ca 40 procent. Durationen i räntebärande placeringar  
har under året varit cirka fyra år.

Totalavkastningen 2014 på Högriskportföljens tillgångar blev 
12,0 (12,9) procent, motsvarande 244 (349) miljoner kronor.  
Den huvudsakliga förklaringen till avkastningen är en mycket 
god aktiekursutveckling i kombination med kraftigt fallande 
räntor. Portföljens drygt 50-procentiga andel i aktier gav en 
avkastning på 21,9 procent och ränteportföljen gav en 
avkastning på 8,7 procent.

Totalavkastningstabell Ingående  Utgående Total Total Total Total Total Total 
 marknads-  marknads- avkastning avkastning avkastning  avkastning avkastning avkastning 
 värde, mkr värde, mkr 2014 2014 2013 2012 2011* 2010* 
 2014-01-01  2014-12-31  Mkr  % % %  % %
 
Räntebärande placeringar 888 1 054 75 8,7 -0,3 3,2 9,7 2,5
Aktier 1 021 1 388 219 21,9 25,2 14,9 -9,0 14,4
Alternativa placeringar 3 4 219 2,5 5,0 -3,2 -7,5 -3,6
Fastigheter 169 214 13 7,5 5,3 0,5 6,1 8,0
Säkringsinstrument 9 -17 -63 n/a n/a n/a n/a n/a

Summa 2 090 2 643 244 12,0 12,9 9,5 -0,5 9,0

I tabellen ovan ingår inte behållningen på Högriskportföljens verksamhetskonto.  
Behållningen var 16 (21) miljoner kronor den 31 december 2014.

* Avser Pensionsstiftelsens totala tillgångar.
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Förändring i pensionsfonder
För varje företag som är anslutet till Pensionsstiftelsen beräknas 
kontinuerligt kapitalvärdet av de pensionsutfästelser som företaget 
tryggar i Pensionsstiftelsen per den 31 december respektive år. 
Pensionsfonden beräknas på företagets avsättningar till och 
gottgörelse ur Pensionsstiftelsen samt företagets andel i  
Pensionsstiftelsens resultat.  

Förvaltningskostnader  
Administrationen av arbetsgivarnas pensionsåtaganden sköts av 
Reda Pensionsadministration AB. Pensionsstiftelsens verksamhet 
består av kapitalförvaltning och Pensionsstiftelsens förvaltning. 
Kostnaderna för förvaltningen uppgick 2014 till 8,4 (6,2) miljoner 
kronor och omfattar bland annat hantering av gottgörelser, 
registrering av arbetsgivarnas val av förvaltningsportföljer, 
årsbokslut och revision. Kostnaderna för kapitalförvaltningen 
redovisas ovan under Kapitalförvaltning.

Gottgörelse ur Pensionsstiftelsen
Arbetsgivarna har fått gottgörelse ur överskottet i sina pensions-
fonder i Pensionsstiftelsen för utbetalda pensioner  
och inlösen i försäkring med 1 048 (1 054) miljoner kronor. 

Utöver pensionsutbetalningarna och inlösen i försäkring kan 
arbetsgivarna få gottgörelse för andra tjänstepensionskostnader 
och kostnader för allmän pension. Under året har företagen fått 
gottgörelse för sådana kostnader med sammanlagt 243 (89) 
miljoner kronor. 

För Pensionsstiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

 

Räntebärande placeringar   

Säkringsinstrument     

Aktier     

Fastigheter

57,3 %

- 0,2 %

34,1 %

 8,6 %

Alternativa placeringar  0,2 %

Tillgångarnas fördelning per 31 december 2014
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resultat- och balansräkning 2014

Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2014 2013

Intäkter
Resultat från värdepapper och fordringar 1 1 027 466 1 396 205

1 027 466 1 396 205
Kostnader
Förvaltningskostnader 2 -8 405 -6 228
Resultat 1 019 061 1 389 977

Skatt 3 -73 443 -48 938
Årets resultat 945 618 1 341 039

Balansräkning
Belopp i tkr Not 2014 2013

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag 4 300 298 300 298
Aktier och andelar i intressebolag 5 643 432 648 543
Lån till koncernföretag 6 237 597 233 763

Summa anläggningstillgångar 1 181 327 1 182 604

Omsättningstillgångar
Placeringstillgångar
Värdepappersinnehav 7 18 174 679 18 244 027
Lånefordringar 8 210 223

18 174 889 18 244 250
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar 5 324 –
Övriga fordringar 216 182 15 838
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 347 450 277 764

568 956 293 602

Kassa och bank 204 162 467 068
Summa omsättningstillgångar 18 951 841 19 004 920

SuMMA TILLGÅNGAR 20 129 334 20 187 524

Eget kapital
Företagens pensionsfonder 10 19 328 452 19 565 727
Kvarstående värdesäkringsmedel 504 431 453 369

19 832 883 20 019 096
Kortfristiga skulder
Övriga skulder 177 163 132 447
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 119 288 35 981

296 451 168 428

SuMMA EGET KAPITAL OCH SKuLDER 20 129 334 20 187 524

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i tkr Not 2014 2013

Ställda säkerheter 12 217 512 159 790
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättas enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vissa avvikelser beträffande 
resultat- och balansräkningen, som är betingade av verksamhetens 
särskilda inriktning, har gjorts.

Värderingsprinciper med mera
Tillgångar, avsättningar och skulder har bokförts till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan. 

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 
de beräknas inflyta.

Placeringstillgångar
Placeringstillgångar redovisas i balansräkningen på affärsdag och 
värderas individuellt post för post. Placeringstillgångarna har klassifi-
cerats som omsättningstillgångar.

Räntebärande tillgångar såsom penningmarknadsinstrument, obli-
gationer och förlagsbevis bokförs till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och verkliga värdet, det vill säga enligt lägsta värdets princip. Det 
verkliga värdet för räntebärande värdepapper fastställs utifrån senaste 
köpkurs på balansdagen.

Aktier och andelar bokförs till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkliga värdet. För noterade aktier avses med verkligt värde senaste 
stängningskurs på balansdagen och för onoterade aktier och andelar 
ett försiktigt bedömt marknadsvärde.

Gottgörelser, inlösen samt företagens inbetalningar
Gottgörelse från Pensionsstiftelsen redovisas direkt mot eget kapital. 
även företagens avsättningar och övriga inbetalningar, inlösen av 
pensionsrätter, ianspråktagna värdesäkringsmedel samt medel i 
garantifonden redovisas direkt mot eget kapital.

Förvaltningskostnader
Administrationen av arbetsgivarnas pensionsåtaganden hanteras av 
Reda Pensionsadministration AB. Pensionsstiftelsens verksamhet 
består av kapitalförvaltningen och Pensionsstiftelsens förvaltning. 
Kostnaderna för förvaltningen under 2014 uppgick till 8,4 (6,2) miljoner 
kronor och omfattar bland annat hantering av gottgörelser, registrering 
av arbetsgivarnas val av förvaltningsportföljer, årsbokslut och revision. 
Kostnaderna för kapitalförvaltningen redovisas under Kapitalförvaltning.

Ersättning till styrelse och verkställande direktören framgår av not 13.

Not 1 Resultat från värdepapper och fordringar 2014 2013

Ränteintäkter 419 683 465 361
Utdelning på aktier och andelar 266 525 268 946
LVP-anpassningar 93 021 41 384
Realisationsvinst räntebärande, netto 138 425 -5 970
Realisationsvinst aktier och andelar, netto 296 138 576 191
Valutaresultat valutatermin -160 079 76 353
Driftskostnader kapitalförvaltning -20 038 -19 781
Övriga kostnader -6 209 -6 279

Summa 1 027 466 1 396 205

Not 2 Förvaltningskostnader 2014 2013

Personalkostnader och styrelsearvode -3 302 -3 172
Revisionsarvode KPMG AB -356 -209
Revisionsuppdrag -212 -181
Andra uppdrag -144 -28
Köpta tjänster -3 441 -1 341
Administration -1 435 -1 341
Internrevision -535 –
Risk och compliance -750 –
Ekonomi -721 –
Övriga kostnader -1 306 -1 506

Summa -8 405 -6 228

Not 3 Skatt 2014 2013

Avkastningsskatt 70 392 47 674
Utländsk källskatt 3 051 1 264

Summa 73 443 48 938
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Not 4 Aktier och andelar i koncernföretag 2014 2012

Bokfört värde vid årets början 300 298 100 298
Aktieägartillskott – 200 000
Bokfört värde vid årets slut 300 298 300 298

Koncernföretag Organisationsnummer Antal
Anskaffnings- 

värde Eget kapital
Konsumentkooperationens pensionstiftelse 
Fastighet Stockholm AB

556810-7097 1 000 300 298 357 822

Bedömt marknadsvärde
Geografisk 
marknad

Typ av 
fastighet

Kontrakterad 
årshyra 1)

Drifts-  
överskott 2)

Direkt- 
avkastning 3)

Marknads-
värde

Marknads- 
värde kr/kvm4

Avkastnings- 
krav5)

Svealand Bostäder 25 523 14 488 2,5% 574 000 30 705 2,2 – 2,9  %

1) Hyreskontrakt per 1 januari omräknat till helår
2) Driftsöverskott omräknat med hyreskontrakt per 1 januari.
3) Driftsöverskott omräknat med hyreskontrakt per 1 januari i förhållande till marknadsvärde
4) Marknadsvärde per kvm lokalarea (exkl garage)
5) Vid värderingarna tillämpade avkastningskrav

Värderingsantaganden, genomsnitt
Inflationsantagande År 1 2,0 %
Kalkylränta restvärde 4,6 %
Direktavkastningskrav restvärde 2,6 %
Långsiktig vakansgrad 4,6 %
Drift & Underhållskostnader År 1 495 kr/kvm
Investeringar År 1 0 kr/kvm
Marknadshyra (vid noll vakans) 1 365 kr/kvm

Not 5 Aktier och andelar i intressebolag 2014 2013

Bokfört värde vid årets början 648 543 680 351
Återbetalning till ägarna -57 800 -72 250
Resultatandel i Gyllenforsen Fastigheter KB 52 689 40 442

Bokfört värde vid årets slut 643 432 648 543

Intressebolag Organisationsnummer Antal
Anskaffnings- 

värde Verkligt värde
Gyllenforsen Fastigheter KB 969640-2339 289 000 643 311 1 454 239
Gyllenforsen Förvaltning AB 556368-8745 1 000 121 121

Totalt Aktier och andelar i intressebolag 648 543 1 454 360

Not 6 Lån till koncernföretag 2014 2013

Bokfört värde vid årets början 233 763 379 000
Ökning av lån 3 834 41 337
Lösen av lån genom aktiägartillskott – -186 574

Summa 237 597 233 763

Not 7 Placeringstillgångar 2014 2013

Utländska marknadsnoterade aktier 2 995 746 3 028 955
Svenska marknadsnoterade aktier 2 222 579 2 201 087
Alternativa placeringar 27 432 29 780
Obligationer och andra värdepapper 12 928 922 12 984 205

Bokfört värde vid årets slut 18 174 679 18 244 027

Marknadsvärde vid årets slut 21 412 253 20 066 018
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Not 8 Lånefordringar 2014 2013

Bokfört värde vid årets början 223 244
Reglerade fordringar -13 -21

Bokfört värde vid årets slut 210 223

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014 2013

Upplupna räntor 174 222 194 732
Sålda, ej likviderade värdepapper 156 455 71 565
Övriga fordringar 16 773 11 467

Summa 347 450 277 764

Not 10 Eget kapital
Företagens pensions-

fonder
Kvarstående värde-

säkringsmedel
Kapitalpåverkande 

poster
Vid årets början 19 565 727 453 369
Årets resultat 945 618
Uttag för utbetalda pensioner -963 508 1)

Företagens gottgörelser för pensionskostnader -328 059 2)

Ianspråktagna värdesäkringsmedel -88 4)

Företagens avsättningar 159 743 3) 82
- kapitalisering av löpande avkastning 894 549 5) 51 068 5) -945 618
Vid årets slut 19 328 452 6) 504 431 7) 0

2014 2013
 1) För företagens räkning har pensionsstiftelsen utbetalat pensioner

- ålderspension -826 536 -806 072
- pensionstillägg -136 972 -147 771

Summa utbetalda pensioner -963 508 -953 843

 2) Ur företagens överskott i pensionsfonderna har företagen gottgjort sig för 
- andra pensionskostnader för sina anställda -243 117 -89 920
- inlösen av pensionsrätt i försäkring -84 942 -99 904

Summa gottgörelse -328 059 -189 824
      

 3) Företagens avsättningar 
- inbetalning för utbetalda pensioner för att täcka underskottet i pensionsfonden 28 457 294 422
- frivillig inbetalning 112 494 85 985
- avsättningar för att trygga gjorda pensionsutfästelser 18 792 116 293

Summa avsättningar 159 743 496 700
   

 4) Ianspråktagna värdesäkringsmedel
- värdesäkringsavgift sjuk- och familjepension -12 -29
- premie familjeskydd -75 -1 491
-utbetalning pga byte av tryggandeform -1 -3 379

Summa -88 -4 899

 5) Efter att värdesäkringsfonden gottskrivits med ränta på 11,37 (6,06) procent har  
överskotten i sin helhet tillförts företagens pensionsfonder.
    .

 6) Företagens pensionsfonder ska minst uppgå till pensionsskulden per 31 december. Vid beräkning 
av företagens pensionsskuld har tillämpats de grunder som fastställts av styrelsen för Konsu-
mentkooperationens pensionsstiftelse på uppdrag av parterna för KTP-planen. Vid beräkningen 
av företagens pensionsskuld per 2014-12-31 tillämpades en diskonteringsränta på 2,8  procent 
före avdrag för avkastningskatt och omkostnader. Pensionsskulden uppgår till 20 884 miljoner 
kronor per 31 december 2014.

Vid beräkning av företagens överskott i pensionsfonden ska pensionsstiftelsens tillgångar enligt 
Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. värderas utifrån ett bedömt verkligt 
värde på balansdagen. Detta värde uppgår till 23 946 miljoner kronor. Företagens överskott 
utgörs av detta värde minskat med pensionsskulden, kvarstående värdesäkringsmedel och finan-
siella skulder samt Pensionsstiftelsens särskilda garantifond som uppgår till 31 miljoner kronor. 
Överskottet uppgår till 2 231 miljoner kronor.

 7) Kvarstående värdesäkringsmedel per avtalsområde
KFO-PTK 323 585
KFO-Handels 81 700
AFO-Handels 64 685
ABFF-Handels 5
KFO-FTF/Handels/Akademikerförbunden 34 456
Övrigt –

Summa 504 431
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Stockholm den 20 mars 2015

Jens Henriksson
OrdförandeJohnny Capor

Karin Jacobsson
Petter Skogar

Monica Sparrman

Lasse Thörn
Gunilla Dahmm

Linda Palmetzhofer
Dan Wallberg

Anders JohanssonAnnette Tiljander 
Verkställande direktör

Revisorspåteckning 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2015.

Gunilla Wernelind 
Auktoriserad revisor

Not 11 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014 2013

Upplupna sociala avgifter 59 56
Semesterreserv 20 33
Köpta, ej likviderade värdepapper 109 723 29 350
Övrigt 9 486 6 542
Summa 119 288 35 981

Not 12 Ställda säkerheter 2014 2013

Pant för derivatinstrument 217 512 159 790
Summa 217 512 159 790

Not 13 Anställda och personalkostnader 

Verkställande direktören och en medarbetare har under året varit anställda i Pensionsstiftelsen. Dessutom har 20 medarbetare som 
tillhör den gemensamma kapitalförvaltningen, alternativa placeringar och ansvarsfullt ägande inom Folksam varit tillikaanställda i  
Pensionsstiftelsen. Personalkostnaderna för dessa medarbetare ingår i kostnaden för kapitalförvaltningen under året.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Till styrelsens ledamöter med undantag av styrelsens ordförande utgår arvoden och sammanträdesersättningar enligt styrelsens 
beslut. Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. Ingen rörlig ersättning utgår.

2014
Löner, ersättningar och 
övriga förmåner (tkr)

Grundlön/ 
arvode

Rörlig 
ersättning

Övriga förmåner/
ersättningar

Pensions- 
kostnader

Sociala   
kostnader

Styrelsens ordförande – – – – –
Styrelseledamöter 306 – – – 96
Verkställande direktören 1 254 – 7 528 396
Övriga anställda 577 – 7 103 183

Summa 2 137 – 14 631 676

2012
Löner, ersättningar och 
övriga förmåner (tkr)

Grundlön/ 
arvode

Rörlig  
ersättning

Övriga förmåner/
ersättningar

Pensions- 
kostnader

Sociala   
kostnader

Styrelsens ordförande – – – – –
Styrelseledamöter 224 – – – 70
Verkställande direktören 1 220 – 7 885 386
Övriga anställda 503 – 6 117 158

Summa 1 947 – 13 1 002 614

Pension
Verkställande direktörens pensionsålder är 65 år. Pension utgår enligt gällande kollektivavtal.

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från Pensionsstiftelsens sida är uppsägningstiden för verkställande direktören 12 månader.
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Konsumentkooperationens  
pensionsstiftelse org.nr 802001-8423

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Konsument- 
kooperationens pensionsstiftelse för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 
för den interna kontroll som styrelsen 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. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.  
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 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 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. 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 stiftelsen 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 effek-
tiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-het 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per 2014-12-31 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.  

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Konsumentkooperationens 
pensionsstiftelse för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
tryggande lagen och stadgarna.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida  
vi vid vår granskning funnit att någon styrelseledamot handlat  
i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi  
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i 
strid med tryggandelagen, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med tryggandelagen 
eller stadgarna.

Stockholm den 20 mars 2015

KPMG AB

Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor
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