RØROS SA
Årsmelding og
regnskap 2017

Øyeblikket Foto

bidrar med betydelige midler til lokale lag og foreninger

Våre samarbeidspartnere er:

Røde Kors
RØROS

Ny maskin

RØROS

Julemarked RØROS
Røros og omegn demensforening

Coop RØ
Coop RØROS SA • Årsmelding og regnskap for 2012

Årsmøte – 111. driftsår
Det avholdes et ordinært årsmøte i Coop Røros SA
Tid: Torsdag 5. april 2017 kl. 19.30
Sted: Storstuggu, Røros
Saksliste:
• Åpning
• Valg av sekretariat
• Godkjenning av saksliste
• Årsmelding, regnskap, revisors meldinger for 2017
• Budsjett 2018
• Godtgjørelse tillitsvalgte
• Godtgjørelse revisor
• Valg ifølge vedtekter
• Andre saker

Coop RØROS SA • Årsmelding og regnskap for 2017

Øyeblikket Foto

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være levert styret innen 28. mars 2018.

r 2017

Velkommen!

Coop R
Coop RØROS SA • Årsmelding og regnskap for 2017
Coop RØROS SA • Årsmelding og regnskap for 2017
for 2017

4

Utdeling av hedersbevisninger for lang og tro tjeneste i Coop Røros SA. Terje Danielsen og
Sveinar Sundt for 40 år, Aud Karin Johnsen og Arve Strid for 30 år og Stig Bukkvoll for 25 år.

Våre medarbeidere
115 var ansatt i faste arbeidsforhold i Coop
Røros SA ved årsskiftet. Det ble utført
totalt 89 årsverk i 2017, inkludert ekstrahjelp og ferieavløsere. Vi har to lærlinger
i Coop Røros; Vendela Siksjø ved
Princess/Prix, og Juni Almås ved Kitch`n.

3 år og 8 måneder. Vi regner med å ha en
framleieavtale på plass i løpet av
mars/april 2018.
I Dahlsbygget ble det startet et bakeri
gjennom Røros Delikatesser AS. Dette ble
et kort leieforhold, da selskapet søkte oppbud i november 2017. Jakten på nye
leietakere startet umiddelbart, og det ble
ny aktivitet i bygget fra februar 2018.

Ytre miljø
Coop Røros SA driver ikke forretningsdrift
som påvirker det ytre miljø. Bedriften har
stadig fokus på energiøkonomisering og
besparelser på energi. Våre dagligvarebutikker har økt fokus på varer som er
økologiske og allergivennlige produkter,
samt større utvalg av kortreiste matprodukter.

Våre eiendommer
Coop Røros SA eier alle sine forretningseiendommer. Fire av eiendommene har
eksterne utleieforhold, noe som bidrar
med gode inntekter for laget.

Våre butikker
Det er foretatt justeringer av åpningstider
ved Coop Marked Glåmos. Dette fordi vi
ønsker å tilfredsstille våre kunders behov
og ønsker. Når det gjelder vår butikk på
Glåmos, ble denne utvidet og oppgradert
på slutten av året. Påbygget gjorde sitt til at
vi fikk en mer åpen og lysere butikk
samtidig med at det ble plass til en
kaﬀekrok med 12-15 sitteplasser og et
kundetoalett. Dette ble meget godt mottatt
av lokalbefolkning og andre kunder.
Coop Byggmix ble avviklet i månedsskiftet
mai/juni. De ansatte er enten omplassert
eller gått av for aldersgrense. Leieavtalen
for lokalet på Autotomta vil ennå bestå i

Antall samvirkelag/
medlemmer
Pr. 31.12.2017 var 87 samvirkelag
medlemmer av Coop Norge SA. Det er
en nedgang i 2017 på 4 lag som følge av
fusjoner.
Ved utgangen av 2017 var det 1.677.408
medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge SA. Tilsvarende tall for
foregående år var 1.550.489, det vil si en
økning på nesten 77.000 medlemmer.

Konsumprisindeksen 2017
(kilde SSB, 23.1.2018)
Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI)
var 1,8% for 2017. Dette er en halvering av
årsveksten for 2016. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,4%, en nedgang i
årsveksten på 1,7 prosentpoeng fra 2016.
Forskjellen mellom årsveksten i KPI og
KPI-JAE i 2017 kan forklares med at prisoppgangen på strøm og drivstoﬀ er
sterkere enn gjennomsnittet.
Prisene på matvarer har hatt en klar årlig
økning de siste årene. Fra 2016 til 2017
derimot hadde vi tilnærmet nullvekst for
matvarer, men årsveksten skjuler store
prisbevegelser gjennom året. Matvareprisene har de siste årene hatt et tydelig
sesongmønster; en prisoppgang på våren

Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2017 på omtrent 44,6 milliarder
kroner. Dette er en økning på 2,2% fra 2016.
I tillegg kommer omsetningen fra Norsk Butikkdrift AS, som er eid av Coop Norge SA.
Hvis vi inkluderer Norsk Butikkdrift AS, blir
den samlede omsetningen på omtrent 51,7
milliarder kroner. Det ser ut til at Coop sin
markedsandel har økt fra 294% i 2016 til
29,7% i 2017.

Makroøkonomiske
hovedstørrelser
(kilde SSB, 30.11.2017)
Konjunkturomslaget ble drevet frem av
meget ekspansiv finans-og pengepolitikk,
svak krone, lav lønnsvekst og kraftig vekst i
boligbyggingen. Framover ventes boligbygg-

Miljø og sikkerhet
Gjennom avtaler fremforhandlet av Coop
Norge SA, blir sikkerheten når det gjelder
mat og andre sikkerhetsrutiner ivaretatt.
Coop Røros SA har et godt arbeidsmiljø. Det
avholdes jevnlige møter mellom tillitsvalgte
og ledelsen. Sykefraværet var i 2017 på 4,1%.
Det er ikke innrapportert alvorlige ulykker i
forbindelse med arbeid i laget. Hovedtillitsvalgt har i 2017 vært Astrid Reistad, og
hovedverneombud har vært Rune Kolstad.

Likestilling
Tilnærmet alle ansatte i Coop Røros SA omfattes av tariﬀavtaler som regulerer lønnsog arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn.
Ved årsskiftet er det 84 kvinner og 31 menn
ansatt i samvirkelaget. Vi er opptatt av
likestilling, ved at begge kjønn har lik
mulighet til økt kompetanse og utvikling.
Laget har også tiltak for å fremme formålet i
diskriminering- og tilgjengelighetsloven.
Styret i Coop Røros SA består av tre kvinner
og fire menn. Styreleder var frem til 1. mai
2017, Jan Kurås. Under ekstraordinært årsmøte 15. juni 2017, ble Jon Indset valgt som
ny styreleder i laget.

Lokalt næringsliv
Et bredt spekter innen næringsliv på Røros
gjør sitt til at arbeidsledigheten fremdeles er
lav og da under landsgjennomsnittet. Vi er
ikke avhengig av en stor bedrift, noe som
ville gjort oss sårbare i nedgangstider, men
er representert med flere solide bedrifter
innen industri, reiseliv varehandel og lokalmat.
I vår bransje, som er varehandel, måtte to
bedrifter i 2017 melde oppbud. Junibacken i
Kjerkgata og Røros Delikatesser AS (hvor
Coop Røros SA var medeier).
La oss håpe at ledige lokaler ikke blir
stående tomme ei heller at det dukker opp
pop-up butikker som er her for en tidsbegrenset periode, med den hensikt å
«skumme fløten» ved trafikktopper. Vi
trenger et stabilt butikktilbud i gata.
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Prognoser
2017 2018 2019 2020
BNP FastlandsNorge
1,9 2,5 2,4 2,3
Arbeidsledighet
4,2 3,9 3.8 3,7
Konsumprisindeks
1.8 1,9 2,0 2,0
Årslønn
2,4 2,9 3,3 3,9
Pengemarkedsrente 0,9 0.8 0,9 1,2
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Omsetning og
markedsandel

ingen å dempe oppgangen. Rentene forblir
lave lenge.
Nedenfor vises prosentvis endring fra året
før for noen makroøkonomiske prognoser
for 2016-2020.

or 2017

og fram til sommeren, med unntak av en
nedgang i påskemåneden, etterfulgt av en
prisnedgang fra august og ut året. Dette
mønsteret så en også i 2017. Det var
riktignok en uvanlig stor nedgang i august,
på 3,4%, men den samlede prisnedgangen
fra juli til desember er om lag lik som i 2016.
Prisnedgangen før jul og i påskemåneden
skyldes tilbudsaktivitet, mens sesongmønstret ellers nok til dels kan tilskrives en
kombinasjon av sesongmønster i matproduksjon både i Norge og internasjonalt,
og til dels også sesongbestemte norske tollbarrierer på frukt og grønt.
Prisene på kjøtt viste en negativ årsvekst på
2,3%, og var den viktigste årsaken til at matprisene ikke økte i perioden. Men også flere
andre varegrupper hadde negativ årsvekst,
deriblant sjokolalde, chips og frukt.
Vi har i flere år hatt en stor oppgang i
prisene på fisk, og det hadde vi også i 2017.
For laks er det interessant å sammenligne
utviklingen i eksportprisene med norske
konsumpriser.
Eksportprisen på fersk oppdrettslaks har
svært lav vekst fra 2016 til 2017, mens
norske konsumpriser viser en stor
økning for varegruppen fersk laks/ørret.
Noe av grunnen til dette kan være at
eksportprisene de siste årene har hatt langt
høyere årsvekst enn den prisen konsumentene betaler. Fra 2012 til 2016 økte prisindeksen for laks og ørret rundt 30%, mens
eksportprisen mer enn doblet seg. Lange
kontrakter mellom grossister og dagligvarebransjen kan dermed ha bidratt til å holde
konsumentprisøkningen på laks nede de
siste årene. Prishoppet vi har sett i 2017 kan
til dels være et resultat av en reforhandling
av enkelte av disse kontraktene.
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Reiselivet gjør det bra. Flytrafikken til og fra
Røros øker jevnt og trutt. 24.000 passasjerer
passerte Røros Lufthavn i 2017. Det er også
gledelig å se at Widerøe er fleksible med flyforbindelse ved større arrangementer. Røros
er god på arrangementer. Alle må takkes for
den store dugnadsinnsatsen som blir lagt
ned ved store og små arrangementer.
Innen byggebransjen er det fremdeles høyt
tempo. Boligprosjekter, da spesielt
leiligheter, er i vinden for tiden, samtidig
med at småhus og hyttemarkedet er stabilt.
Innen industribygg er flere prosjekter gjennomført, under gjennomføring eller under
planlegging. Vi kan nevne Stensaas Reinsdyrslakteri, Røros Slakteri og Rørosmeieriet.
Produksjonsindustrien på Røros er sterk.
Omsetningen ved disse bedrifter ligger på i
underkant av 1 milliard og sysselsetter ca.
400 personer. Da naturligvis med Flokk som
den største bedriften. Røros Metall er også
en betydelig bedrift innen industri sammen
med Røros Vinduer og Dører.

Coop Røros SA vår virksomhet
Coop Røros SA er en medlemseid handelsbedrift i Røros Kommune. Samvirkelaget er
medeier i Coop Norge SA, sammen med 87
andre samvirkelag. Coop Røros SA eier og
driver 2 Coop marked, 1 Coop mega, 1 Coop
prix. I tillegg har laget franchiseavtaler med
seks faghandelskjeder, samt at vi er aksjonærer i to kjeder. Vi eier også 40% i
firmaet Røros Elektrohandel AS.
Samvirkelaget eier alle sine forretningseiendommer med unntak av Autotomta der
Byggmix hadde tilhold. Her er var vi og er
fortsatt leietager. Vi arbeider med en
fremleieavtale som vil være på plass i april
2018. Coop Røros SA har i alt 11 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på
4,6 mill. kroner. Vi leier også ut en boligenhet i Brekken.

Årets resultat
Coop Røros SA oppnådde et resultat på -4,7
mill. kroner etter skatt i 2017. Dette utgjør
-2,2% av netto omsetning. Netto omsetning
ble i 2017 205 mill. kroner. Dette er på
samme nivå som i 2016. Driftsresultatet for
2017 er – 2,1 mill. kroner som er 1 % av
salgsinntektene. Det er viktig å nevne at ser
vi bort fra særlige poster som nedskrivninger på varige driftsmidler, gevinst ved avgang anleggsmidler på og avsetning for tap
ved husleie Autotomta, ville driftsresultatet
vært på pluss 1,2 mill. kroner. Nedskrivning
kommer fra Dahlsbygning kr. 3,8 mill. og
div. butikkinventar kr. 350.000. Gevinst anleggsmidler kommer fra salg av div. inventar

Byggmix kr. 450.000 og salg bakeriutstyr
kr 76.500.
Våre medlemmer får utbetalt en kjøpebonus på 1%. Kjøpebonusen er fordelt etter
kjøp i eget lag og Coops samarbeidspartnere. Medlemsbonus fra handel i eget
lag utgjør 2,3 mill. kroner. Styret i Coop
Røros SA har vedtatt kjøpebonus på 1% for
året 2018.
Omsetningen fordeler seg slik netto.
Uten mva. i hele tusen)
2017
2016
Coop marked Glåmos
7.891
7.568
Coop marked Brekken 11.399
11.744
Coop mega Røros
88.102
87.335
Coop prix Røros
25.886
26.104
Totalt dagligvare
133.278
132.751
Faghandel
5.677
58.615
Servering
8.792
9.435
Produksjon
0
1.094
Bensin
4.739
4.974
Vi ser at Coop Røros SA solgte dagligvarer
for netto 133,3 mill. kroner i 2017 dette er en
økning på 0,4%. Faghandelen besto ved årsskiftet av 11 selvstendige butikker med en
total omsetning på 55,7 mill. kroner. Dette
er en nedgang på 2,9 mill. kroner og
kommer mye av at vi avviklet byggmix i mai
2017. Omsetningsnedgangen totalt skyldes
samme sak. Driftsinntektene til Coop Røros
SA ble netto 65,7 mill. kroner som er 32% av
salgsinntektene. I driftsinntektene ligger
bruttofortjeneste, leieinntekter, provisjoner
og andre driftsinntekter. Driftskostnadene
er 67,9 mill. kroner som er 33% av omsetningen. Lønnskostnadene er 19,7%. Netto
finansposter er gjort opp med -2,2 mill.
kroner. Årets skattekostnad er 56.000,-.
Eiendelen i balansen er bokført med 183
mill. kroner. Dette er 1,6 mill. kroner lavere
enn året 2016. Aksjer og andeler har ikke økt
i 2017. Bankinnskudd og kontanter er bokført med 27,8 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2017 er 22,7 mill. kroner og
utgjør 12,4% av lagets totale eiendeler.
Medlemsinnskuddene er ved årsskiftet 83,8
mill. kroner, en nedgang på ca. 5 mill.
kroner.
Styret foreslår følgende til dekning av
underskuddet på kr. 4.697.483,Overført til fond for
vurderingsforskjeller
118 217
Overført fra
annen egenkapital
4 815 700
Sum overføringer
- 4 697 483

Grunnlag for fortsatt drift
Årsregnskapet er gjort opp ut i fra forutsetninger om fortsatt drift. Styret mener det
fremlagte regnskap gir et riktig bilde av
Coop Røros SA sine eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.

Medlemsfordeler 2017
Godskrevet kjøpebonus
i eget lag
Godskrevet kjøpebonus
i andre lag
Godskrevet bonus Esso
Godskrevet bonus
Statoil/Circle-K
Røros Elektrohandel AS
Godskrevet bonus
andre samarb.partnere
Renter medlemsinnskudd
Til sammen

kr 1,30 mill.
kr 0,26 mill.
kr 0,21 mill.
kr 0,26 mill.
kr 0.10 mill.
kr 0,35 mill.
kr 1,10 mill.
kr 3,58 mill.

Styret:
Jon Indset, leder
(Jan Kurås leder ut april 2017)
Mette Olsen (nestleder)
Gustav R.S. ygeson
Stein Egil Selboe
Lise Ødegaard
Oskar Sletten (ansatterepr.)
Inger Lise Tellebon (ansatterepr.)
Vararepresentanter til styret
Bjørg Todalshaug
Rune Mortensen
Jorid Skott Svendsen
Astrid V. Mortensen (ansatterepr.)
Honorarnemd
Jan Feragen
Liv Marie Engan
Hallvard Grønli Neby
Butikkråd Glåmos
Kjell Anders Sandkjernan
Heidi Mølmann Klemmetvold
Monika Dieter
Butikkråd Brekken
Magne Strickert
Paul Ivar Sollie
Annie Nepås
Valgkomite
Mattis Rønning
Kjell Sundt
Bente Sundt
Varamedlemmer valgkomite
Per Erik Sandnes
Hege Dalseg

Fremtidsutsikter
for Coop Røros SA
Coop Røros SA har igjen vært gjennom et
krevende år. Konkurransen innenfor
varehandel og dagligvare er beintøﬀ og
bidrar til å legge press på vekst, marginer og
lønnsomhet. Vår Byggmix som ble nedlagt
våren 2017, og Bakeriet som gikk konkurs i
november samme år, viser med all
tydelighet at for å lykkes må man ha det
riktige konsept fra dag en. I tillegg ser vi økende grad av krav og kompleksitet ved å
drive virksomhet innenfor varehandel og eiendom. Behov for stadig økende kompetanse i forhold til de krav som settes, gjør
at man for fremtiden må tenke nytt og
annerledes. For å kunne ta del i utviklingen
av stadig ny teknologi i vår bransje, trenger
man stadig påfyll av kunnskap.
Styret og administrasjonen har det siste året
diskutert hvordan man i fremtiden i vår virksomhet skal løse eksisterende og kommende utfordringer på en best mulig måte.
Spørsmålet har vært om Coop Røros SA
evner å løse dette selv som selvstendig
samvirkelag, eller om det ligger muligheter
til å løse dette sammen med andre. En
stadig minkende egenkapital har også vært
med å påskynde denne prosessen.
§ 28 i normalvedtekter for samvirkelag sier
følgende : Dersom lagets bokførte eller
verdijusterte egenkapital er mindre enn 20
% av balansesummen, skal Årsmøtet instruere styret om å utrede mulighetene for
fusjon med et annet samvirkelag og
eventuelt fremme forslag om fusjon for Årsmøtet.
Det ble derfor høsten 2017 igangsatt

Coop R

Hovedregelen hos Coop Røros SA er at det
ikke selges varer på kreditt uten forhåndsgodkjent avtale. Etter styrets vurdering
foreligger det derfor ingen kredittrisiko av
betydning. Lagets likviditetsrisiko knytter
seg til løpende drift og endringer av varebeholdning. Det er ikke planlagt store investeringer det kommende året. Garantifondets
anbefalinger når det gjelder rentesatser
følges av Coop Røros SA. Vår finansielle
risiko er først og fremst knyttet til rentebetingelser.
Markedsrisiko er knyttet til de overordnede
rammevilkårene og konkurransekraften til
Coop som nasjonal aktør. Lokalt er det
markedsrisiko relatert til de enkelte butikkene, som følge av eksempelvis
endring i konkurransesituasjon som kan
endre kundens valg av butikk. Det arbeides
aktivt med å overvåke markedsrisiko i de
lokale markedene og å utvikle butikkene i
henhold til dette.
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Styret i Coop Røros SA behandlet og godkjente budsjettet for 2018 i desember 2017.
Omsetningen er budsjettert til 216 mill.
kroner netto. Styret i Coop Røros SA har for
2017 forhåndsgarantert kjøpebonus på 1%
av brutto kontant kjøp. Det er avsatt fond i
regnskapet som dekker den forhåndgaranterte kjøpebonus.
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Risikovurdering

for 2017

Budsjett 2018
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samtaler med Coop Oppdal og Coop Midt
Norge for å finne en samarbeidspartner for
fremtiden. Målet med dette har vært å finne
en mulig fusjonspartner. Styret utnevnte en
gruppe som har hatt 2 møter med begge
parter høsten 2017. Gruppen har bestått av
styreleder, nestleder, daglig leder og hovedtillitsvalgt. Styret vil fortsette jobben samt
legge frem en innstilling i første del av 2018.

Sluttord
Styret, ledelse og de ansatte har i 2017 vært
gjennom et forholdsvis urolig og arbeidskrevende år. Det har i løpet av året vært
skifte av både styreleder og daglig leder.
Styreleder gikk av med umiddelbar virkning
30 april, mens daglig leder gikk inn i annen
stilling i selskapet fra og med 1. okt. Dette
har medført litt ekstra uro for vår organisasjon. Ny styreleder ble valgt på ekstraordinært årsmøte i juni, og driftssjef/
senterleder ble konstituert som daglig leder
fra og med 1. oktober
Styret, ledelse og de ansatte har i 2017 hatt
en sterk fokus på daglig drift, med økonomi
som hovedpunkt. Vi henviser til avsnitt om
Årets resultater når det gjelder hvordan den
økonomiske status er pr. årsskifte.
Coop Røros SA gikk i 2017 inn på eiersiden i
Røros Delikatesser AS, og det ble opprettet
et lokalmat-utsalg i Reiselivets Hus.
Samtidig ble gamle Dahls Bakeri oppgradert
og her ble det etablert et nytt steinovnsbakeri. Dessverre så viste det seg over tid at
denne driftsmodellen ble for dyr å drive, så
Røros Delikatesser gikk konkurs i november
2017. Dette medførte et stort bokført tap for
Coop Røros SA.
På butikksiden ellers ble Coop Byggmix
vedtatt nedlagt fra 1. mai 2017. Butikken
hadde sluttsalg og noe gjenværende varer
ble overført til andre avdelinger. All innredning ble solgt til en ny butikk i Nordland.
Lokalene er blitt avertert ledig, og deler av

lokalene tas over av ny leietager våren 2018.
Høsten 2017 fikk Coop Røros tildelt midler
av Merkur for opprusting av vår butikk på
Glåmos. Butikken ble totalrenovert og
fikk et påbygg som inneholder nytt inngangsparti, kundetoalett og en kaﬀekrok.
Åpningstider ble samtidig utvidet, og
resultatet ble en flott økning av omsetningen.
Coop Røros SA fikk i 2017 utvidet og ferdigstilt 50 nye parkeringsplasser lengst vest på
vår eiendom. Sjøl om antall p- plasser er
økt, ser vi at kapasiteten er for liten i deler av
året der aktiviteten på Røros er stor. Coop
Røros må derfor få på plass et system som
gjør at parkeringsplasser for handlende ikke
blir opptatt av turister som kommer for å
oppleve Røros. Ulike system vil bli vurdert
i 2018.
Medlemsmassen i Coop Røros SA holder
seg stabil. Det er i dag 5993 medlemmer,
og det er en liten nedgang fra 2016.
Medlemsinnskuddene viser og en liten
nedgang, og er i dag på ca 87 mill.
Coop Norge har de siste år hatt en eventyrlig
økning i markedsandeler i dagligvaremarkedet i Norge. Samtidig er omdømme
til Coop steget betraktelig. Grunnen til dette
er Coop sitt oppkjøp av ICA Norge, samt
at satsningen på Coop´s nye lavpriskjede
EKSTRA har gitt gode resultater.
For at Coop Røros SA skal kunne få ta del
i denne flotte økningen trenger vi nå en stor
og sterk samarbeidspartner, som kan være
med å løfte oss videre i kampen om
kundene. Det er derfor viktig at styret nå
får arbeidsro til å finne riktig partner til en
fremtidig fusjon. Det er også viktig at våre
medlemmer har tiltro til den beslutning
som vårt styre kommer frem til, slik at vi
nå endelig kan ta steget videre.
Et samlet Coop Røros sammen med en
samarbeidspartner har ingen tid å miste,
i forhold til det å bli den store sterke
handelsaktøren og samfunnsbyggeren
vi skal være.

Røros den 6. mars 2018

Coop R
Salgsinntekt
Kjøpeutbytte til medlemmer
Netto salgsinntekter
Varekostnad

205 313 201
1 439 327
203 873 875
145 488 569

205 921 383
1 436 734
204 484 649
146 104 439

Bruttofortjeneste

58 385 305

58 380 210

1 318 436
4 633 625
900 832
526 000

1 812 126
3 783 813
910 070
13 362

65 764 198

64 899 581

40 402 557
6 053 435
4 154 533
0
17 321 924

40 396 755
6 668 430
616 585
263 143
22 776 060

Sum driftskostnader

67 932 449

70 720 972

Driftsresultat

−2 168 251

−5 821 391

177 102
293 291
245 051
2 713 654
261 147

236 900
457 372
297 801
3 002 793
256 611

Netto finansposter

−2 259 357

−2 267 331

Ordinært resultat før skattekostnad

−4 641 009

−8 088 723

56 474

39 794

−4 697 483

−8 128 517

118 217
4 815 700
−4 697 483

8 128 517
−8 128 517

Driftsinntekter og -kostnader

Andre driftsinntekter
Leieinntekter
Provisjonsinntekter
Gevinst v/ avgang av anleggsmidler

8

Sum netto driftsinntekter
Lønnskostnader
Avskrivning på varige driftsmidler
Nedskrivning av varige driftsmidler
Tap v/ avgang anleggsmidler
Andre driftskostnader

Finansinntekter og -kostnader
Inntekt på investeringer
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat
Årets resultat
Overføringer
Overført til fond for vurderingsforskjeller
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

2, 11
8
8
8
11, 12

7

3
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BALAnSe pR. 31.12
EIENDELER

Note

2017

2016

115 939 737
218 367
6 954 109

114 363 282
291 015
8 181 694

123 112 212

122 835 990

1 148 644
0
3 422 351
2 093 895
789 549

1 200 426
100 000
3 422 351
2 328 895
1 002 949

7 454 438

8 054 621

130 566 651

130 890 611

23 236 827

23 901 419

23 236 827

23 901 419

855 137
609 892

1 096 920
1 637 296

1 465 028

2 734 216

27 867 201

27 178 708

Sum omløpsmidler

52 569 056

53 814 343

SUM EIENDELER

183 135 707

184 704 954

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter og bygninger
Transportmidler
Driftsløsøre, inventar o.l.

8, 9
8
8

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i felleskontrollet virksomhet
Lån til foretak (andel større enn 20 prosent)
Andelsinnskudd i NKL
Lån til felles kontrollert virksomhet
Investeringer i aksjer og andeler

7

4
13

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Varer
Varebeholdning

5

10

for 2017
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Sum varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

4

Sum fordring

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

Coop R
2016

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Medlemmers ansvarsinnskudd

10

1 750 915

1 754 596

1 750 915

1 754 596

412 638
7 500 000
13 044 437

294 421
7 500 000
17 860 136

Sum opptjent egenkapital

20 957 075

25 654 558

Sum egenkapital

22 707 990

27 409 153

4 249 843

5 183 087

4 249 843

5 183 087

83 861 327
51 200 000
50 000

88 109 688
44 300 000
50 000

135 111 327

132 459 688

4 070 896
5 505 683
55 674
4 279 371
2 314 175
4 840 749

3 176 345
5 429 465
39 809
3 533 658
2 314 027
5 159 721

Sum kortsiktig gjeld

21 066 547

19 653 025

Sum gjeld

160 427 717

157 295 801

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

183 135 707

184 704 954

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
Utbyttefond (vedtektsbestemt fond)
Annen egenkapital

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser

10

13

Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Medlemsinnskudd
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld

9
9

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld Coop Norge
Leverandørgjeld andre
Betalbar skatt
Skyldige oﬀentlige avgifter
Skyldig kjøpeutbytte
Annen kortsiktig gjeld

3

RØROS, den 6. mars 2018
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Note

for 2017

EGENKAPITAL OG GJELD
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Noter til årsregnskapet 2016
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Kjøpeutbytte til medlemmer behandlet er behandlet som inntektsreduksjon som har
redusert salgsinntektene i resultatregnskapet.
Eiendeler og gjeld knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler og
kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaﬀelseskost og virkelig verdi. For kundefordringer
innebærer dette at det er foretatt nedvurdering for forventet tap, mens varelager er nedvurdert for
antatt ukurans.
Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.
Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Nedskrivning vurderes i de tilfeller virkelig verdi for anleggsmidler er lavere enn bokført verdi.
Tidligere års nedskrivning reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er
til stede.
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til regnskapsmessig
resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepl. Inntekt og
formue) og endring i netto utsatt skatt.
NOTE 2 SAMMENDRATTE POSTER
Spesifikasjon av lønnskostnader

2016

2017

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader

37 018 809
2 415 334
479 506
483 106

36 562 340
2 413 352
846 249
580 616

Sum

40 396 755

40 402 557

NOTE 3 SKATTER
A) Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og
skattepliktig netto inntekt:
2016
2017
Resultat før skattekostnad
-8 088 723
-4 641 009
Permanente forskjeller
-215 717
139 759
Endring i midlertidige forskjeller
6 752 866
1 832 335
Skattegrunnlag
-1 551 574
-2 668 915
B) Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt:
Midlertidige forskjeller knyttet til:
01.01.

31.12

Endring

Omløpsmidler:
Anleggsmidler:
Regnskapsmessig avsetning til fremtidig tap
Gevinst og tapskonto
Endring midlertidig forskjeller som påvirker betalbar skatt

-4 656 022 -3 291 125 -1 364 897
17 095 999 13 298 536 3 797 463
-5 183 087 -4 249 843 -933 244
1 665 050 1 332 038
333 012
8 921 940 7 089 606 1 832 334

Skattemessig fremførbart underskudd
Midl. forskj. som ikke er medtatt ved beregning utsatt skatt

-35 143 793 -37 812 708 2 668 915
26 221 853 30 723 102 -4 501 249

Sum midlertidige forskjeller/grunnlag utsatt skatt

0

0

0

Utsatt skatt (skattefordel -) 24 % / 23 %

0

0

0

Coop Røros SA har skattemessig underskudd til fremføring på 37,7 mill. Av forsiktighetsgrunner
er den delen som overstiger netto positive forskjeller knyttet til øvrige forskjeller, ikke medtatt i
beregning av utsatt skattefordel.
Positive forskjeller er utlignet mot negative forskjeller, og utsatt skatt/utsatt skattefordel er
satt til 0.

Coop R

C) Spesifikasjon av skattekostnad i resultatregnskapet:
56 474
Betalbar skatt ( formuesskatt):
Endring i utsatt skatt
0
56 474

NOTE 4 FORDRINGER
Kundefordringene pålydende
med fradrag for avsetning til delkrederefond
er pr. 31.12. regnskapsmessig vurdert til:

1 273 136
-418 000
855 137

Mellomværende med felleskontrollerte virksomheter

2016

2017

2 428 895

2 093 895

Det er ikke avtalt noen avdragsplan, avhenger av likviditeten i selskapene.
NOTE 5 VARELAGER

2017

Varer vurdert til anskaﬀelseskost:
Er nedskrevet for ukurans med:

26 284 789
3 047 963

Bokført verdi 31.12.:

23 236 826

Beholdningen er vurdert til laveste verdi av beregnet anskaﬀelseskost og virkelig verdi, etter
tilbørlig hensyn for ukurans.
NOTE 6 BUNDNE MIDLER
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Skattekostnad i resultatregnskapet:

NOTE 7 FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
Lagets elektrohandelsvirksomhet ble fra 01.10.15 overdratt til et nystifta selskap Røros Elektrohandel AS, hvor Coop Røros SA har en eierandel på 40 % (2016 50 %). Balanseført verdi av eierandelen er på kjøpstidspunktet lik Coop Røros SA sin andel av innskutt egenkapital. Andelen
bokføres etter egenkapitalmetoden.
Forretnings- Eier-/stemmeSelskap
kontor
andel
Røros Elektrohandel AS
Røros
40 %
Merverdianalyse
Balanseført egenkapital på stiftelsestidspunktet
Kapitaløkning ved tingsinnskudd
Salg av andel/aksjer

50 000
800 000
-170 000

Anskaﬀelseskost andel 31.12.17

680 000
2016

2017

17 651 010
16 841 208
-75 120
260 882

16 827 682
16 168 471
-56 687
159 769

Selskapets årsresultat

473 800

442 755

50 % andel av årsresultat
Beregning av balanseført verdi 31.12.
Balanseført verdi 01.01.
Solgt 85 aksjer i 2017
Årets resultatandel
Innskutt egenkapital i perioden 31.12

236 900

177 102

907 521

1 144 421
-228 884
177 102

Driftsinntekter
Driftskostnader
Netto finansinntekter
Skattekostnad

Balanseført verdi 31.12.

236 900
0
1 144 421

1 092 639

for 2017

Beregning av årets resultatandel
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Av lagets bokførte beholdning av kontanter og bankinnskudd er 1 540 069 innskudd på egen
konto for skattetrekkmidler.
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Coop R

Tufta Eiendom AS, drifta i dette selskapet anses som uvesentlig, og bokført verdi er i henhold til
kostmetoden.
Eier-/
stemmeandel

Coop RØROS SA • Årsmelding og regnskap for 2017

Forretningskontor
Tufta Eiendom AS

Røros

Egenkap.
forrige år
(100%)

50 %

-283 000

Sum bokført verdi felleskontrollert virksomhet

Resultat
forrige år
(100%)

Balanseført
verdi

-65 000

56 005

1 148 644

NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER
Transport
midler

Inventar
maskin m.v.

Eiendommer

SUM

Anskaﬀ.kost. pr. 01.01.
Tilgang
Avgang

708 461

18 079 054
1 742 155
0

132 435 446
9 006 033
0

209 463 302
10 748 188
0

Anskaﬀ.kost. pr. 31.12.

708 461

19 821 209 141 441 479

161 971 149

Akk. ordinær avskriv. 31.12.
Nedskrevet med tilskudd
Akk. nedskr for verdifall pr 31.12

490 095

11 240 246
247 495
1 379 359

18 474 551
414 505
6 612 686

30 204 892
662 000
7 992 045

Bokført verdi pr. 31.12.

218 366

6 954 109 115 939 737

123 112 212

Årets ordinære avskrivning
Årets nedskrivning for verdifall
Avskrivningsplan
Økonomisk levetid

72 648
Lineær
7 år

2 612 434
357 311
Lineær
5-10 år

3 368 353
3 797 222
Lineær
20 - 80 år

6 053 435
4 154 533
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Det var mottatt et tilskudd på kr 398 000 i 2014 i forbindelse ombygging av avdeling på Brekken
og et tilskudd på 264 000 i 2017 i forbindelse med ombygging av avdeling på Glåmos.
Tilskuddene er regnskapsført som en reduksjon av aktivert påkostning, og blir inntektsført i takt
med avskrivning av det aktiverte beløpet.
NOTE 9 LANGSIKTIG GJELD, PANT OG GARANTIER
Gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang.
Pantesikret gjeld:

32 600 000

Medlemsinnskudd
Gjeld til kredittinstitusjoner

83 861 327
51 200 000

Sum pantesikret gjeld

135 061 327

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler:
Varelager
Eiendom
Sum pantsatte eiendeler

23 236 826
105 553 574
128 790 400

NOTE 10 EGENKAPITAL
Ansvarsinnskudd
Egenkapital 01.01.
Endring ansvarsinnskudd
Årets resultatdisponering

1 754 596
-3 681

Egenkapital per 31.12.

1 750 915

Utbyttefond
7 500 000

7 500 000

Annen
Fond for
egenkap vurderingsforskj

SUM

17 860 136

294 421

-4 815 700

118 217

27 409 153
-3 681
-4 697 483

13 044 437

412 639

22 707 990

Coop R

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Betalt/kostnadsført premie i 2017
Arbeidsgiveravgift
Sum pensjonskostnad

846 249
119 321
965 570

Antall årsverk i 2017 var 89.
Honorar til revisor: Revisjon
Teknisk utarb. av oﬀ. regnskap og ligningspapirer
Annen bistand

210 750
25 000
34 717

NOTE 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER/ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER
Styret vedtok 15.02.2017 nedleggelse av avdelingen Byggmix med virkning fra 01.05.2017.
Husleie for rest leietid på 4 år, samt estimerte strømkostnader i samme periode, er beregnet
til kr 4 534 722.
Det er også satt av for fremtidig forpliktelse knyttet til daglig leders avgang, avsetning
er kr 436 765.
NOTE 13 INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER
Bokført verdi
Røros Slakteri AS
Røroshallen
Andre aksjer
Sum

210 000
500 000
79 549
789 549

NOTE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som
umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med
gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaﬀelsesdato.
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Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser:
Alle ansatte er tilknyttet AFP-ordning.
Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert
flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger
pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel
av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelse
er dermed ikke oppført som gjeld.
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Ytelser til daglig leder:
Lønn til til daglig leder
938 149
Møte og styregodtgjørelse
36 500
Pensjonspremie
v
Annen godtgjørelse
36 500
Samlet honorar til tillitsvalgte er kostnadsført med kr 454 217 i 2017.

for 2017

NOTE 11 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V.
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Kontantstrømoppstilling
2017

2016

- 4 641 009
- 40 531
6 053 435
4 154 533
264 000
-177 102
213 400
100 000
-526 500
664 592
241 783
970 769
755 969

- 8 088 723
-9 707
6 668 430
616 585

8 033 339

5 044 820

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
+ Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
- Utbetalinger til utlån til f.k. virksomhet
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
- Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-10 748 188
526 500
-100 000
228 884
-434 400

-2 596 022
713 362

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-9 992 804

-2 417 060
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Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
+/- Resultat før skattekostnad
- Periodens betalte skatt
+ Ordinære avskrivninger
+ Nedskrivninger på driftsmidler
+ Mottatt tilskudd, redusert aktiverte driftsmidler
-/+ Andel av resultat fra f.k. virksomhet
+ Tap ved avgang aksjer
+Tap på lån til felleskontrollet virksomhet
+/- Tap/gevinst ved salg av varige driftsmidler
+/- Endring varelager
+/- Endring kundefordringer
+/- Endring leverandørgjeld
+/-Endring i andre tidsavgrensningsposter
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-236 900

249 781
684 249
-167 453
1 615 735
3 712 823

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
- Endringer i medlemsinnskudd
+ Låneopptak / avdrag på lån
+ Tilbakebetaling av egenkapital av egenkapital

-4 248 361
2 572 705
6 900 000 -13 720 000
-3 681
-6 511

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

2 647 958 -11 153 806

= Netto endring i kontanter og kontantekv.

688 493

-8 526 046

+ Beholdning av kontanter og kontantevk. 1.1.

27 178 708 35 704 754

= Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12

27 867 201 27 178 708
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