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FINANSIELLE NØKKELTALL FOR COOP NORGE KONSERN
Tall i millioner kroner

2015

2014

2013

2012

2011

Totale driftsinntekter

42 675

33 084

31 468

30 996

30 041

Driftsresultat

(1 062)

500

56

166

401

Ordinært resultat før skatt

(1 337)

382

(54)

54

243

Årsresultat (majoritet)

(1 131)

362

(42)

33

178
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17 346

14 649

14 741

14 167

13 845

Egenkapital, inkl. minoritetsinteresser

4 174

5 301

4 940

4 965

4 939
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36 %
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NØKKELTALL, LØNNSOMHET
Driftsmargin før finansposter

(2,5 %)

1,5 %

0,2 %

0,5 %

1,3 %

Driftsmargin

(3,1 %)

1,2 %

(0,2 %)

0,2 %

0,8 %

Resultatgrad

(2,7 %)

1,1 %

(0,1 %)

0,1 %

0,6 %

Gjennomsnitt antall årsverk for Coop Norge konsern
Antall medlemmer i samvirkelagene
Antall samvirkelag

4 214

1 925

2 103

2 022

2 137

1 485 559

1 430 218

1 390 430

1 354 625

1 306 343

98

104

109

113

117

Coop er Norges nest største dagligvareaktør. Som forbruker- og
medlemseid organisasjon skiller
Coop seg fra konkurrentene.
Coop driver i dag ca. 1.350 dagligvarebutikker
innenfor dagligvare og faghandel. Coop eies
av kundene gjennom deres medlemskap i ett
av 98 samvirkelag i Norge.

1,5 MILLIONER MENNESKER EIER
COOP GJENNOM MEDLEMSKAP
I ET AV COOPS SAMVIRKELAG

98

SAMVIRKELAG.
SAMVIRKELAGENE EIER OG
DRIFTER COOPS
BUTIKKER I HELE NORGE

Medlemskapet gir mulighet til å påvirke
Coops mål og retning, og rett til en del av
overskuddet som skapes. Samvirkelagene
eier fellesorganisasjonen Coop Norge som
administrerer og drifter fellesoppgaver for
lagene.
Coop Norge Handel har ansvar for grossistog logistikkvirksomheten i Coop og administrerer kjedene. Datterselskapet Norsk
Butikkdrift AS ble opprettet i 2015 for å
drifte butikkene som Coop har overtatt
gjennom oppkjøpet av ICA Norge.
Coops egenart, det at virksomheten er eid av
kundene, er et konkurransefortrinn som ikke
kan kopieres. Coops mer enn 100 år lange
historie har gang på gang vist at det unike
engasjementet i organisasjonen har skapt
nytenkning og innovasjon.
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BUTIKKER FORDELT PÅ SEKS DAGLIGVAREKJEDER OG TRE FAGHANDEL
KJEDER OVER HELE LANDET

TIL SAMMEN HAR COOP
CA 28 000 ANSATTE

COOP NORGE HANDEL AS

SAMVIRKELAGENE EIER
FELLESORGANISASJONEN
COOP NORGE SA SOM IVARETAR
SENTRALE FELLESOPPGAVER
FOR SAMVIRKELAGENE

DATTERSELSKAPET COOP NORGE HANDEL AS HAR
ANSVAR FOR INNKJØP, LOGISTIKK, KJEDEDRIFT OG
MARKEDSFØRING AV DAGLIG- OG FAGHANDELSVARER
FOR COOPS BUTIKKER I NORGE.

FELLESORGANISASJON

DETTE
ER
COOP

COOP NORGE SA

LOGISTIKK

KJEDEDRIFT

Coop Norge Handel
Logistikk sørger for vareforsyning til butikkene.

Coop Norge Handel
Kjededrift har ansvaret
for å forvalte, utvikle
og markedsføre de ni
kjedekonseptene.

COOP NORGE INDUSTRI AS
Coop Norge Industri AS er et heleid
datterselskap av Coop Norge Handel
AS, og er morselskapet til Coop Norge
Kaffe AS, AS Røra Fabrikker
og Gomanbakeren Holding AS.

NORSK BUTIKKDRIFT AS
Norsk butikkdrift AS er et nyopp
rettet og heleid datterselskap av
Coop Norge Handel AS. Selskapet
har ansvar for å integrere og drifte
butikkene fra ICAs norske dagligvarevirksomhet. Selskapet har en
avdeling for heleide butikker og en
for franchise-butikker.

COOP NORGE EIENDOM AS
Coop Norge Eiendom AS er et heleid
datterselskap av Coop Norge Handel
AS, og et fullsortiments eiendomshus.
Coops eget eiendomsselskap bidrar
til utvikling og nyetablering av
Coop-virksomhet.

VERDIER OG ORGANISASJON – COOP ÅRSRAPPORT 2015

Det handler om verdier

RUSTET FOR FRAMTIDEN

Verdikompasset skal sikre sterk bevissthet om Coops verdier i hele organisasjonen og
bidra til at vi styrker vår posisjon i markedet og skape verdier for våre 1,5 millioner
medlemmer.

COOPS VERDIKOMPASS
Verdier har alltid vært et sentralt begrep for samvirkebevegelsen. De fattige veverne som etablerte det
første samvirkelaget ved Rochdale i England i 1844
var både modige og framsynte. I Norge ble de første
samvirkelagene etablert på midten av 1800-tallet og i
1906 ble Norges Kooperative Landsforening stiftet. Ved
utgangen av 2015 drives mer enn 1350 Coop-butikker
etter de samme prinsippene som den gang.
NYTENKENDE

INNFLYTELSE

COOP
VERDIKOMPASS
ÆRLIGHET

OMTANKE

TILTRO TIL EGENARTEN

DERFOR ER VÅR KJERNEVERDI: TILTRO TIL EGENARTEN
I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid
virksomhet som gjennom økonomisk effektiv og
profesjonell drift søker å maksimere nytten for
medlemmer og forbrukere.

NØKKELVERDIER
INNFLYTELSE
I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes
synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være
med på å forme vår virksomhet.
OMTANKE
I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø,
og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.
ÆRLIGHET
I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg
trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at
de får opplysninger om varene og virksomheten som
kan ha betydning for deres valg.
NYTENKENDE
I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi,
og påvirke utviklingen i overensstemmelse med
forbrukernes interesser.

2015 har vært et år der Coop Norge har gjort viktige grep for å ruste
virksomheten for framtiden.
Coop Norges kjøp av ICA, og oppfølging av integrasjonsprosessen,
har vært styrets viktigste oppgave i 2015. Konkurransetilsynet godkjente
oppkjøpet 4. mars 2015, men av hensyn til konkurransen i lokale
markeder måtte Coop selge 93 butikker til konkurrentene. Tross dette har
kjøpet gjort Coop til landets nest største aktør i dagligvarebransjen.
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Arbeidet med planlegging, gjennomføring og oppfølging av integrasjonen
har vært omfattende. Hele Coop Norges organisasjon har vært trukket inn
i arbeidet, og et godt samarbeid med samvirkelagene har vært avgjørende
for å komme i mål. Selve omprofileringen av butikker fra ICA til Coop har
vært en omfattende oppgave. Integrasjonen av logistikk- og lagerfunksjoner
har gitt økt effektivitet, blant annet takket være omstillings- og ned
bemanningsprosessen.
Tidligere administrerende direktør fratrådte sin stilling 7. februar 2015, og
arbeidet med å rekruttere en etterfølger har også vært en særdeles viktig
oppgave for styret i 2015. Geir Inge Stokke ble tilsatt som ny konsernsjef i
november 2015, etter å ha vært konstituert i stillingen siden januar 2015.

FORORD – COOP ÅRSRAPPORT 2015
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NY KRAFT,
NY GIV
Kjøpet av ICA markerer en ny epoke i Coops stolte historie. Nok en gang beviste
vi at vi har evne til å tenke smart og handle klokt. Jeg er mektig imponert over
den ekstrainnsatsen som er gjort for å få på plass norgeshistoriens største fusjon i
sitt slag. Når vi samtidig leverte mer enn forventet på topp- og bunnlinje er målet
at vi allerede i 2016 skal gå i pluss.

«Det er gledelig å
se at Coop i 2015
oppnådde en
markedsandel på
27,9 prosent. Ny
kraft har rett og
slett gitt ny giv»
Geir Inge Stokke, konsernsjef

DEN STORE OMSTILLINGEN
Detaljhandel handler nettopp om detaljer.
I 2015 var det veldig mange detaljer som
skulle på plass. Takket være god planlegging
og ekstraordinær innsats fra medarbeidere i
både Coop og ICA er fusjonen gjennomført
på imponerende vis. Alle avdelinger, medarbeidere og samvirkelag har bidratt med mål
om å få dette til på best mulig måte. Det er
ingen overdrivelse å si at Coop har vært i en
prosjektfokusert unntakstilstand. Derfor er
det gledelig å se at så mange talenter blant
medarbeiderne har blomstret og fått vise hva
som bor i dem.
Heldigvis er ICA- og Coop-kulturene ikke
så ulike, begge er preget av kremmerånd
og godt kjøpmannskap. Det var et vesentlig
bidrag til å senke terskelen for effektiv samhandling. Sammen klarte vi å følge gjennomføringsplanen, og i tillegg leverte vi bedre enn
forventet – også finansielt. For meg er dette
det viktigste beviset på at det var strategisk
riktig å investere i ICA-oppkjøpet.

DEN UNIKE EGENARTEN
Ett viktig innsatsområde i 2015 har vært å
forsterke kundemøtet ute i butikk. Det er
fornøyde kunder som er vårt livsgrunnlag –
og vi skal bli enda bedre til å møte kundens
krav og forventninger. I 2015 opplevde vi
også rekordøkning i antall nye medlemmer.
Over 80 000 forbrukere meldte seg inn i
Coop, og vi passerer i april 2016 1,5 millioner medlemmer. Ekstra inspirerende er det
å se at medlemsøkningen er størst blant de
unge, i aldersgruppen 20–40 år.
I Coop er vi opptatt av at forretningsvirksomheten og vår egenart som medlemseid
foretak skal være tett knyttet sammen. Det
er viktig at én av tre store aktører i bransjen
er eid av forbrukerne. Vi betaler ut 700 millioner kroner i kjøpeutbytte til våre medlemmer, og flere og flere verdsetter tydeligvis
en aktør som gir litt tilbake til forbrukerne i
motsetning til de andre store aktørene, hvor
flere hundre millioner kroner går rett tilbake
til noen få eiere.

FORSTERKET POSISJON
Etter oppkjøpet av ICA har Coop åpnet og
omprofilert 370 nye butikker. Effekten så vi
umiddelbart: Omsetningen vår økte selvfølgelig markant. Ikke minst er det gledelig
å se at også de eksisterende Coop-butikkene totalt sett økte omsetningen. Det
har resultert i at Coop i 2015 oppnådde en
markedsandel på 27,9 prosent. Ny kraft har
rett og slett gitt ny giv.
Våre kjedekonsepter er også blitt tydeligere for forbrukerne. Konkurransen om
kundene er hardere enn noensinne, særlig
i lavprismarkedet. Vi styrker våre fortrinn,
og det handler blant annet om riktig
produkt- og varemangfold. Et vesentlig grep for å gjøre våre kjeder unike er
faghandel. Gjennom faghandelvirksomheten får vi inn flere, relevante varer i
dagligvarekjedene – og dette slår an hos
forbrukerne og butikkene. Kundene får
dekket flere behov, samtidig som faghandel bidrar til økt lønnsomhet og styrker
profilen til Coop-butikkene.

Coop er nå størst på byggevarer i privatmarkedet. Suksesstrenden fra 2014 fortsatte inn
i 2015, og siden 2012 har vi åpnet 170 000
kvadratmeter med byggevarebutikker. Vi forsterker vår posisjon i gjør-det-selv-segmentet.
Det satses på nye, innovative løsninger, blant
annet e-handel hvor kunden kan få varene
hjem, eller plukke dem opp i en av butikkene.
Det er utviklet en app for smarttelefon som
gir oversikt over varer og muligheter for kjøp.
Coops medlemsapp, hvor medlemmene til
enhver tid får oppdatert informasjon om tilbud
er også blitt en suksess med over 130 000
brukere. Jeg opplever at vi er «på ballen» når
det gjelder innovative og forbrukerrettede
handleløsninger.

EN BETYDELIG ROLLE
Coop er den nest største aktøren i norsk
dagligvarebransje, og vi er det 15. største
selskapet i Norge. Gjennom vår størrelse
er vi gitt muligheten til å påvirke samfunnet
positivt. Viktige initiativ er vår tilslutning til å
redusere nordmenns forbruk av salt, i 2015
ble vi med i myndighetenes initiativ Saltpart-

nerskapet – og totalt er saltinntaket redusert
med over 100 tonn. Lokale varer er også et
innsatsområde, hvor vi blant annet gjennom
Egne Merkevarer (EMV) og Smak forskjellen-sortimentet gir lokale kvalitetsprodusenter markedstilgang. Coop er størst når det
gjelder salg av produkter fra norske bønder.
Økologi er også et satsningsområde;
gjennom vårt eget varemerke Änglamark
har vi det største sortimentet av økologiske
produkter i markedet. I 2015 økte Coop
salget av økologiske varer med hele 20,3
prosent. Ved å ta vår samfunnsrolle på alvor
skal vi forsterke vårt bidrag til en bærekraftig
utvikling.
2016 blir året vi skal bevise at vår nye
organisasjon kan levere, og ambisjonen
er pluss på bunnlinjen. Det skal vi oppnå
gjennom effektiv samhandling i leveranse av
basistjenester til samvirkelagenes butikker.
Nå har vi et enda sterkere fundament – og
resultatene fra 2015 har gitt oss ny kraft og
en ny giv. Det skal kundene, butikkene og
markedet merke!

TRENDER – COOP ÅRSRAPPORT 2015

Globale trender som påvirker
Coop og markedet
I en verden hvor endringstakten øker, er evne til omstilling avgjørende. Kapital, varer,
ideer og tjenester flyter stadig friere over landegrensene og skaper globale trender.
Vi har møtt noen av fremtidens forbrukere og bedt dem dele sine tanker om de
globale trendene og framtidens forbruksmønstre.

TEKNOLOGI
Mange kaller det den tredje industrielle revolusjon. Etter
hvert som datamaskinene blir kraftigere og smartere, vil de
overta enda flere av de oppgaver mennesker har gjort, og
ikke bare de tunge, manuelle løftene.
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«Jeg ønsker løsninger som
gjør at jeg bruker mindre tid
på å handle, men samtidig får
inspirasjon og idéer »
Therese Byhring (31), Oslo.

HVORDAN PÅVIRKES COOP?

HVA GJØR COOP?

Ny teknologi vil prege alle sider ved dagligvarehandelen, fra infrastruktur, logistikk og lager til betalingsløsninger, kundekartlegging
og distribusjon. Nettbutikker gir oss allerede anbefalinger basert på
hva vi har kjøpt tidligere. Nå kan de fysiske butikkene komme etter.

Coop var først med handlevogner og selvbetjente butikker, først
med egne merkevarer, først med kjededrift og først med selvskanning av varer. Coop er også i front når det gjelder kartlegging av
medlemmenes handlemønster. Det skal ikke slutte der.

SE EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR PÅ SIDE 25

GLOBALISERING
Verden blir mindre, og kapital, mennesker, varer og
informasjon er i stadig større bevegelse. Globalisering fører
med seg økt samhandling, men samtidig øker det sårbar
heten og den gjensidige avhengigheten.

«Kanskje vi burde være litt
mer opptatt av lokale varer og
litt mindre av de eksotiske?»
Benedicte Langtvedt (28), Nesøya.

BÆREKRAFT OG KLIMA
Klimaendringene er verdens største og mest alvorlige
utfordring akkurat nå. Etter klimaavtalen i Paris er alle land
forpliktet til å kutte kraftig i utslippene av klimagasser.
Alle bransjer og virksomheter vil bli påvirket.

«Jeg støtter ikke de som tjener
penger på bekostning av klima
og miljø. Derfor lar jeg meg ikke
så lett lokke av tilbud heller»
Mona Grøan Christiansen (31), Oslo.

HVORDAN PÅVIRKES COOP?

HVA GJØR COOP?

HVORDAN PÅVIRKES COOP?

HVA GJØR COOP?

Stadig flere varer kommer langveisfra og finner veien inn i norske
butikkhyller, og de konkurrerer med norske varer på pris og kvalitet.
Også råvareprisene preges av globale trender og etterspørsel, noe
som gjør at butikkenes priser ligger langt utenfor deres kontroll.

Coop sørger for at varer og tjenester blir produsert under forsvarlige
forhold, og har strenge krav til produsenter. Det nordiske sam
arbeidet gjennom Coop Trading er et viktig virkemiddel for å sikre
konkurransedyktige betingelser på importvarer.

Både klimaendringene og det «grønne skiftet» vil påvirke daglig
varebransjen. Klimaendringer og høyere energipriser kan endre
tilgang på varer. Nye lover, regler og avtaler kan endre ramme
betingelsene for Coops virksomhet.

Coop har et stort ansvar for å påvirke samfunnsutviklingen i en
positiv retning. Det er nedfelt i verdigrunnlaget at Coop skal vise
omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeide for en bærekraftig
utvikling. Energisparing, redusering av matsvinn er blant tiltakene.
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URBANISERING
Mer enn halvparten av jordens befolkning bor i byer. Urbaniseringstrenden har vart lenge, men har tiltatt de siste årene.
Den vil fortsette. Folk flytter fra rurale strøk og inn til byene
for å finne arbeid, utdanning og kulturtilbud.

«Jeg vil helst kjøpe akkurat
det jeg trenger, og ha butikken
rett i nærheten hvis jeg må
supplere»
Niklas Håkonsen (24), Oslo.
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BEVISSTE FORBRUKERE
Forbruk handler i økende grad om livsstil og identitet,
sunnhet og helse. Bevisste forbrukere vil vite hvor maten
kommer fra, ønsker et bredere økologisk utvalg og allergifrie og miljøvennlige vaskemidler.

«Jeg er opptatt av innholdet
i matvarene. Jeg kjøper svært
lite ferdigvarer. Lager nesten
alt selv fra bunnen av»
Tommy Kristoffersen (32), Rasta.

HVORDAN PÅVIRKES COOP?

HVA GJØR COOP?

HVORDAN PÅVIRKES COOP?

HVA GJØR COOP?

Folk bor trangere, er travlere, mer utålmodige og kresne. Kvalitet
og service blir viktig når konkurransen er stor. De urbane kundene
er opptatt av matlaging, helse og sunnhet, og ønsker seg butikker
med et godt utvalg og gode produkter der de bor.

Coop møter den urbane trenden med økt tilstedeværelse i de
største byene, og der det bor flest mennesker. Vi satser på bredt
vareutvalg, ferskvare, økologisk mat og lokalmat.

Coop vil møte økende krav om kvalitet, service og sporbarhet.
Stadig flere vil vite hvor produktene de kjøper kommer fra, hvordan
de er laget og hva de inneholder. Er produktene bærekraftige og
trygge? Hvordan er arbeidsforholdene for de som produserer
varene?

Coop møter de bevisste forbrukerne med satsing på lokalmat og
økologiske produkter, strenge krav til produsenter og stadig flere
egne kvalitetsprodukter under egne merkevarer. Coop skal være
den bevisste forbrukers førstevalg.
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GLOBALISERING
«Jeg er skeptisk til den internasjonale mat
vareindustrien og skulle gjerne hatt mer tid til å
sjekke hvor maten kommer fra og hvordan den
er produsert. Er den ren og sunn? Kan jeg være
sikker på det? Mye mat har reist veldig langt før
den kommer i butikken. Jeg tror ikke det er så
bra, spesielt for ferskvarer, og det smaker ikke
alltid så bra heller. Kanskje vi burde være litt
mer opptatt av lokale varer og litt mindre av de
eksotiske? Kanskje vi kunne levd mer med
sesongene, spesielt på grønnsaker og ferskvarer.
Det er ikke nødvendig å få jordbær eller fersk
ananas hele året i Norge.»
				Benedicte Langtvedt (28), Nesøya

GLOBALISERING – EKSEMPLER PÅ HVA COOP GJØR

15 ÅR MED ETISK HANDEL

En av måtene å møte de globale utfordringene på, er i å inngå innkjøpssamarbeid
med andre. Det er ingen hemmelighet at
store innkjøpskvanta gir bedre priser.
Derfor er Coop Norge med i Coop Trading,
et felles nordisk innkjøpsselskap som skal
sikre forbrukerne gode varer til en fornuftig
pris. Coop-butikkene i Norge får varer for
1,9 milliarder kroner (2015) via det nordiske
innkjøpssamarbeidet.

Initiativ for etisk handel skal bidra til at arbeidere
i andre land har gode arbeidsvilkår

Foto: IEH / Terje Kalheim

HVORDAN PÅVIRKES COOP?

HVA GJØR COOP?
Coop møter de globale utfordringene på ulike måter. Som en ansvarlig virksomhet jobber
vi, sammen med våre leverandører, for at varer og tjenester blir produsert under forhold
som tar hensyn til miljøet og arbeidsforholdene. Vi stiller også strenge krav til råvarekvalitet
og dyrevelferd, og vi samarbeider tett med norske bønder og produsenter. Vi er opptatt
av å basere våre valg på fakta og kunnskap, samtidig som føre-var prinsippet legges til
grunn. Vi satser også mer på egne merkevarer (EMV) og lokalmat for å møte konkurransen
fra utlandet. Det nordiske samarbeidet gjennom Coop Trading er et viktig virkemiddel for å
sikre konkurransedyktige betingelser på importvare.
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NORDISK
INNKJØPS
SAMARBEID

Verden blir stadig mindre, og markedene mer
åpne. Kapital, mennesker, varer og informasjon
er i bevegelse og flyter mer uhindret over
landegrensene. Globalisering fører med seg
økt samhandling, integrasjon, påvirkning og
gjensidig avhengighet. Samtidig øker det sår
barheten og den gjensidige avhengigheten.
Kulturelle, politiske eller økonomiske hendelser
kan raskt få ringvirkninger over hele kloden.

Et globalt marked gir et større og rikere utvalg for kundene, men kan redusere vår kunnskap
om hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert og hvem som har produsert den.
Stadig flere varer kommer langveisfra og finner veien inn i norske butikkhyller, og de konkurrerer med norske varer på pris og kvalitet. Også råvareprisene preges av globale trender og
etterspørsel, noe som gjør at butikkenes priser ligger langt utenfor deres kontroll.

TRENDER – COOP ÅRSRAPPORT 2015

Det begynte med en reportasje på NRKs program «Forbrukerinspektørene» i 2000 om
arbeidere på bananplantasjer i Costa Rica. Med lange arbeidsdager og dårlige arbeidsvilkår betalte de en høy pris for våre bananer.
Dokumentaren skapte engasjement og debatt, både hos folk flest og i dagligvarebransjen, og var foranledningen til at Kirkens Nødhjelp, Handels- og servicenæringens
hovedorganisasjon, LO og Coop Norge gikk sammen om å etablere Initiativ for etisk
handel (IEH).

ENDRET HOLDNING
Gjennom årene har det vært mange medieoppslag og mye oppmerksomhet om dårlige
arbeidsvilkår, miljøkriminalitet og barnearbeid mange steder i verden. Større bevissthet
blant aktører innenfor dagligvare, faghandel og klesbransje, og et økende forbruker
press, har skapt en helt annen holdning til etisk handel enn for 15 år siden. De fleste
norske virksomheter som kjøper og selger varer fra andre land innser nå at deres
samfunnsansvar strekker seg lenger enn til Svinesund.
ETISKE RETNINGSLINJER
Som medlem av IEH er Coop forpliktet av, og bygger sine etiske retningslinjer på, IEHs
prinsipperklæring. Retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente
FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder.
Selv om mye har skjedd siden 2000, er det fremdeles behov både for en organisasjon som IEH og oppmerksomhet om problemer knyttet til internasjonal handel.
– Problemene har ikke blitt færre eller mindre, men vi har nå verktøy, kompetanse
og evne til å løse dem, sier Knut Lutnæs, styreleder i IEH og miljøsjef i Coop.
Han mener IEH er et godt eksempel på hvordan samarbeid og flerpartsinitiativ kan
bidra til forbedringer i lønns- og arbeidsvilkår i andre land.

ØKT SATSING PÅ
EGNE MERKEVARER
I løpet av 2015 lanserte Coop stadig nye
produkter under egne merker. Den bevisste
satsingen på EMV har gitt god uttelling.
Salget øker vesentlig mer enn salg av
andre merker, og sikrer økt kundelojalitet
og lønnsomhet. Coop Smak forskjellen
(bildet) er en serie kvalitetsprodukter, nøye
utvalgt på bakgrunn av råvarekvalitet og
bearbeidingsprosess.

GLOBALISERING – EKSEMPLER PÅ HVA COOP GJØR

LITT DYRERE, MEN MYE MER
RETTFERDIG
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Alle som kjøper en pose Coop Cafe Futuro
bidrar til å gjøre livet litt lettere for fattige
bønder i Guatemala. Bøndene som produserer Coops fairtrade-kaffe får ikke bare en
rettferdig pris for kaffen, de får også gratis
kurs og veiledning slik at de kan dyrke
miljøvennlig kaffe av beste kvalitet.
Cafe Futuro er litt dyrere enn annen kaffe
fra Coop. De ekstra kronene sikrer kaffebøndene en garantert minstepris og forsvarlige arbeidsvilkår. Coop støtter i tillegg
kaffebøndenes kooperativ Fedecocagua
med penger hvert eneste år. Fedecocagua
omfatter 8000 kaffebønder organisert i 58
medlemsorganisasjoner. Gjennom kooperativet får bøndene blant annet opplæring
av agronomer og teknikere. På den måten
holder trærne seg friske og prosessen fra
nyplukkede bær til ferdig tørkede kaffe
bønner foregår på en god og effektiv måte.
I tillegg kan de søke om midler til å reparere, oppgradere eller bygge nye anlegg.
De siste tre årene har Coop Norge støttet
hele 22 prosjekter gjennom Fedecocagua,
blant annet byggingen av et renseanlegg i
San José. Tidligere ble vannet, som var
forurenset etter kaffebønnenes gjæringsprosess, sluppet rett ut i naturen. Nå blir
det renset.

10 PROSENT VEKST I LOKALMAT
Norske dagligvarebutikker selger lokalmat og lokal drikke som aldri før. Omsetningsveksten av lokalmat i butikk fra 2014 til 2015 var på 10,3 prosent og utgjør nesten 4,2
milliarder kroner. Dette er tre ganger så høy vekst som for resten av dagligvaremarkedet for mat og drikke. Tallene kommer fra analysebyrået Nielsen, og omfatter ikke
omsetning på Bondens marked, gårdsutsalg, matfestivaler, hoteller og restauranter.
Den reelle omsetningen er derfor høyere enn 4,2 milliarder kroner.
– Forbrukerne vil ha norsk lokalmat, stadig nye mathåndverkere leverer unike smaksopplevelser, og vi får flere og bedre salgskanaler. Dette er et eventyr med lykkelig slutt,
så lenge hele verdikjeden arbeider sammen mot et felles mål. Jeg ser ikke bort ifra at
vi når de 10 milliardene i omsetning i god tid før 2025, sier en fornøyd adm.dir. Nina
Sundqvist i Matmerk.
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3 tonn ➔ 150 tonn
I 2002 solgte Rørosmeieriet 3 tonn økologisk Røros-smør. I 2015 solgte de 150 tonn.

SATSER PÅ LOKALMAT.NO
Coop Norge har vært med i et samarbeid om å utvikle nettsiden Lokalmat.no, som skal være en portal for både
produsenter og innkjøpere. Målet er å få mer lokalmat på menyen og i butikkhyllene. Nettsiden ble lansert i januar
2016, og det er Matmerk som er ansvarlig for den. Nettsiden er utviklet i samarbeid med Coop/ICA, Rema,
NorgesGruppen, NHO innkjøpskjeden, Nores, Servicegrossistene, Systemkjøp og Landbruks- og matdepartementet.
Med deltagelse i dette prosjektet bidrar Coop til riktige strukturer og målsetninger for lokalmat. Coop vil bruke
Lokalmat.no aktivt for oppfølging av produsentene.
Lokalmat øker tre ganger mer enn markedet for øvrig, med 16,5 prosent mot 5,5 prosent i dagligvare i 2014.
Det er fortsatt et potensial for å selge mer, men det må på plass flere riktige strukturer og målsettinger for lokalmat.
Lokalmat.no er ment som et verktøy for å blant annet bidra til dette.

371 10,3 %
371 norske bønder leverer frukt
og grønt til Coop, som også er
den dagligvarekjeden med størst
andel norske landbruksprodukter.

Omsetningsveksten av lokalmat i butikk fra 2014 til
2015 var på 10,3 prosent.

URBANISERING
«Der jeg bor er det kanskje ett minutt til
nærmeste matbutikk, så jeg trenger ikke handle
stort. Har ikke fryser eller plass til å lagre store
mengder av noe heller, så jeg må handle ofte.
Derfor er det også fint å kunne kjøpe små
pakninger, halve brød, små bokser med makrell
i tomat og sånt. Jeg kjøper ikke en stor pakning
bare fordi det er billigere, da ender det bare med
at jeg må kaste mat. Jeg vil helst kjøpe akkurat
det jeg trenger, og ha butikken rett i nærheten
hvis jeg må supplere.»
				Niklas Håkonsen (24), Oslo
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For første gang i historien bor mer enn halvparten
av jordens befolkning i byer. Urbaniserings
trenden har vært med oss helt siden den første
industrielle revolusjon, men utviklingen har
akselerert de siste tiårene. Boligprisene er høye,
så mange bort tett og trangt. De velger likevel
byen som kan tilby utdanning og jobb, et rikt
og godt tjenestetilbud og tilgang til mange
kulturelle opplevelser.

HVORDAN PÅVIRKES COOP?
Folk i byen bor trangere, har liten lagringsplass og kanskje heller ikke bil. Folk bruker
butikken som spiskammer, og mange handler hver dag. Det betyr at butikkene må ligge
tett og ha lange åpningstider. Folk må kunne handle etter jobb og bære varene hjem. Til
den urbane livsstilen hører det med å være opptatt av mat, helse og sunnhet. De urbane
kundene ønsker seg gode butikker med et godt utvalg produkter. De vil gjerne lukte,
kjenne og smake på produktene før de velger.

HVA GJØR COOP?
Gjennom oppkjøpet av ICA har Coop økt sin tilstedeværelse i de største byene. Spesielt
gjelder dette i Oslo, der antall butikker er tredoblet, fra omlag 20 til over 80. Spesielt er
det blitt mange nye Extra-butikker i byene, et kjedekonsept som treffer den urbane
befolkningen godt, med gode priser og spennende vareutvalg. Samtidig er det også et
marked i byene for Coop Megas høykvalitetskonsept, med større vareutvalg og vekt på
ferskvare, økologisk, frukt og grønt.
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ET HAV AV
FRISTELSER
For å møte konkurransen i supermarkedsegmentet har Coop i 2015 fortsatt
oppgraderingen av Coop Mega-butikkene.
En ny strategi og en høyere bevissthet om
hvem som er de primære kundene har gjort
konseptet tydeligere for kundene.
– Coop Mega skal framstå som et
tempel for matglede og inspirasjon,
der økologi og sunnhet, settes i sentrum,
sa kjedesjef Birthe Hegstad da den nye
strategien ble lansert. Mega har et klart
blikk mot det urbane markedet, der høy
kvalitet, stort vareutvalg og kunnskapsrike
ansatte er viktigere enn lav pris. Kundene
som kommer til Mega skal få både service
og inspirasjon sammen med ferskvarer og
markedets beste utvalg av sjømat.
I løpet av det siste året har antall
Mega-butikker økt, og kjeden har 92 flotte
supermarkeder for de mest kresne
kundene.

MØTER DEN URBANE SMAKEN
Et diskoskast unna tradisjonsrike Bislett Stadion i Oslo ligger den Coop-butikken i
Norge som selger mest økologiske varer. Coop Mega Bislett satser ikke på økologisk
for å være flinkest i klassen, men fordi det er god butikk.
– Økokundene er veldig opptatt av kvalitet, sunnhet og helse, sier butikksjef Jenny
Andersson. – De bryr seg ikke så mye om prisen, men er generelt opptatt av høy kvalitet og gode råvarer. I tillegg til et eget hjørne med økologiske produkter, møtes du også
av en rikholdig selvbetjent salatbar rett innenfor døren
Butikken har også valgt å samle glutenfrie og laktosefrie varer slik at det skal være
lett for kundene å finne dem. På grunn av den sentrale beliggenheten er mange av
kundene unge, urbane og kvalitetsbevisste.
En av dem er Cathrine Dekkerhus (22). Hun studerer økonomi og administrasjon
på Høgskolen i Oslo og Akershus, rett over gaten for butikken. Hun velger Coop Mega
Bislett fordi det er lettvint og enkelt, og har godt utvalg.
– Jeg handler veldig mye økologisk, og her finner jeg mange av de produktene jeg
trenger, sier Dekkerhus. Hun velger økologisk av hensyn til egen sunnhet og helse, for i
tillegg til å være student er hun også toppidrettsutøver.
– Som midtbanespiller på Stabæk må jeg holde meg i form og være nøye med hva
jeg spiser. Derfor lager jeg mye mat selv, kjøper gjerne økologiske råvarer og er generelt
opptatt av sunne og gode produkter, sier hun.
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KAFFESTUNT I
HOVEDSTADEN

VEKST I STORBYENE
Oppkjøpet av ICA gjorde Coop til nr. 2 i det norske dagligvaremarkedet. Viktigere enn
antallet nye butikker og størrelsen på virksomheten, er kanskje butikkenes beliggenhet.
Mens Coop tradisjonelt har vært sterke ute i distriktene, har vi møtt sterkere konkurranse i de store byene. Spesielt i Oslo og på det sentrale Østlandet, de mest folkerike
og kjøpesterke områdene i Norge, har Coop vært lite representert. ICA derimot hadde
mange butikker i disse områdene, så oppkjøpet betyr at også Coop får en mer sentral
plassering. Bare Extra fikk nærmere 40 nye butikker i Oslo nærmest over natten.
–Vi skal bruke den første tiden til å bli kjent med Oslos befolkning. Og de med oss.
Det viser seg at det bare er 7 prosent som svarer at de kjenner til Extra her i byen.
Det håper vi å endre nå, sa direktør for kjedene Håvard Jensen til Aftenposten i
september 2015.
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ENDRINGER I BUTIKKPORTEFØLJEN
I UTVALGTE BYER
Etter kjøpet av ICA har Coops
tilstedeværelse i de største byene
økt kraftig.

TROMSØ + 5
Totalt 17 butikker

TRONDHEIM + 10

NYE VEIER I MARKEDSFØRINGEN
Totalt 31 butikker

– Trodde du det bare var i de dyre
kaffebarene du får god kaffe? Tro om igjen.
I virkeligheten er den kaffen du får kjøpt i
Coop-butikken like god. For å bevise det
gjennomførte Coop tidenes stunt på
Grünerløkka i Oslo i 2015. Etter et års
planlegging ble kaffebaren «The secret
coffeeshop» åpnet i en nedlagt klesbutikk
på «løkka». Kundene omfavnet raskt
nykommeren, og kaffesalget gikk
strykende. Det kundene ikke visste, var
at kaffen de fikk servert var Coops egen
kaffe. Da stuntet ble avslørt vakte det stor
oppstandelse, ikke minst i mediene, men
salgs- og markedsansvarlig for kaffe i Coop
Norge Industri, Arnfinn Bye, tror langtids
effekten er positiv.
– Coop selger kaffe med høy kvalitet,
på høyde med en hver annen produsent.
Det ville vi veldig gjerne fortelle kundene,
sier han. Tanken bak stuntet var å
poengtere at det selges like god kaffe i
dagligvarebutikkene som på kafeer. Coop
har et bredt kaffesortiment, med til
sammen 13 kaffetyper, så her er det noe
for en hver smak.

Ingen er så eksponert for reklame som de som bor i de største byene, og tradisjonelle
reklamebudskap har lett for å drukne i mengden. Mange reserverer seg mot
postreklame, blokkerer reklame på nett og spoler forbi TV-reklamen. Dette skaper
nye utfordringer for markedsavdelinger og reklamebyråer. Samtidig er det viktig å få
informert kundene om nye produkter og tilbud. For å nå fram til kundene med relevante
budskap har Coop økt satsingen på innholdsmarkedsføring. I motsetning til den
tradisjonelle reklamens enkle salgsbudskap, er innholdsmarkedsføringen relevant,
nyttig og inspirerende innhold som gjerne publiseres i egne kanaler. Innholdsmarkedsføringen skal ikke være direkte salgsutløsende, men bygge langsiktige relasjoner og
lojalitet. Både Extra og Coop Mega har i 2015 fylt nettsidene med relevant innhold
om alt fra oppskrifter til tips om hus og hjem og personlig økonomi.

BERGEN + 21
OSLO + 59

Totalt 36 butikker

HAUGESUND + 3
Totalt 7 butikker

STAVANGER + 11

KRISTIANSAND + 9

Totalt 17 butikker
Totalt 27 butikker

Totalt 80 butikker
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TEKNOLOGI
«Jeg ønsker meg personifisert handling, tilpasset
meg som forbruker. Kanskje vi kunne få en app,
med egen brukerprofil som husker hva du har
handlet, hvilke merker du foretrekker eller om
du handler økologisk. Det burde være mulig å
forhåndsbestille varer via appen, sånn at du bare
kunne stikke innom butikken og hente dem på
vei hjem. Hva med forslag til oppskrifter basert
på det du kjøper? Eller tips om hva andre småbarnsforeldre handler? Det jeg ønsker mest av
alt er teknologiske løsninger som gjør at jeg kan
bruke mindre tid på å handle, men samtidig gir
meg inspirasjon, ideer og nye impulser.»
					Therese Byhring (31), Oslo
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INNOVASJON PÅ AGENDAEN
Mange kaller det den tredje industrielle
revolusjon. Etter hvert som datamaskinene blir
kraftigere og smartere, vil de overta enda flere av
oppgavene som mennesker har gjort, og ikke bare
de tunge, manuelle løftene. Robotteknologi,
big data, delingsøkonomi, sosiale medier og
«tingenes internett» er teknologiområder som
vil fortsette å prege samfunnsutviklingen i årene
som kommer, og endre ikke bare produksjon,
men også tjenesteytende næringer og varehandel.
Å ignorere utviklingen er ingen opsjon.

Aldri før har kundene hatt tilgang til mer informasjon og større mulighet til å velge varer,
butikk og pris. Derfor gjelder det å skape gode kundereiser for fremtiden. For å møte
dette behovet er Coop blant annet med i Movon, et treårig forskningsprosjekt i
samarbeid med Forskningsrådet, inFuture, Virke, NHH og Universitetet i Karlstad. Målet
er å finne ut hvordan kundereisen kan gjøres enklere ved bruk av mobil. Det blir gjort
forsøk der kunden kan scanne strekkoder og få opp informasjon om produktet, og bruk
av beacons (små radiosendere) som gjør at kundene kan motta meldinger om produkt
eller tilbud når de er i butikk. De foreløpige resultatene viser at kundene er positive så
lenge det er relevant innhold.

HVA GJØR COOP?
Coop har tradisjon for å være først med det siste. Vi var først med sentraliserte lagre i 1919,
først med handlevogner og selvbetjente butikker i 1947, hadde det første landsdekkende
kaffemerket i 1953, det første store supermarkedet i 1968, egne merkevarer i 1980,
kjededrift i 1990 og startet et prøveprosjekt med selvskanning av varer allerede i 1997.
I 2013 bygde vi Nord-Europas største helautomatiske lager. Det skal ikke slutte der.
Coop fortsetter med å utvikle virksomheten til beste for sine medlemmer.
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NETTHANDEL SOM
TREKKER FOLK
TIL BUTIKK
De fleste bruker nett til å søke etter
produktomtaler, priser og tester. Ofte
forventer de også å kunne kjøpe
produktene direkte over nett. Coop har
gått forsiktig inn i netthandelen, men
høster i første omgang erfaringer med
faghandel på nett. Nettbutikken ble
lansert i slutten av mai 2015. Resultatene
så langt er positive. På bare fire måneder
doblet Coops nye nettbutikk omsetningen.
Det viser seg også at kundene handler
mer og flere dyre varer på nett, og de
fleste velger å hente dem i butikk. Det gir
økt mersalg for Coop Obs! hypermarkedog Coop Obs! Bygg-butikker over hele
landet. Kundene velger selv hvilken butikk
omsetningen skal gå til, men de fleste
velger den som er nærmest der de bor.
Dette samspillet med lokale butikker
og samvirkelag er unikt ved Coops
e-handelsløsning, og forhindrer at
nettbutikken konkurrerer ut de fysiske
butikkene.

HVORDAN PÅVIRKES COOP?
Smarte betalingsløsninger, selvbetjente kasser, netthandel og «big data». Det er noen av
verktøyene dagligvarehandelen har for de områdene der ny teknologi vil prege bransjen.
Infrastruktur, logistikk og lager er allerede sterkt automatisert. Butikkene vil komme etter.
Vi er allerede blitt vant til at nettbutikker gir oss anbefalinger basert på hva vi har kjøpt
tidligere, nå kan det også bli en realitet i fysiske butikker. Noen synes det er skummelt at
butikkene skal ha masse kunnskap om deg, andre tenker at de bruker kunnskapen til å gi
deg et bedre tilbud.
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OBS! SKANN
VARENE SELV!
Coop gjorde de første forsøkene med
selvskanning av varer allerede i 1997, men
nå er det alvor. Alle Coop Obs! varehus har,
eller vil snart få, utstyr slik at kundene selv
kan skanne varene og betale dem i
ubetjente kasser. Systemet, som også blir
innført i stadig flere Extra-butikker og Coop
Mega-butikker, er svært populært blant
kundene. Hensikten med selvskanningen er
ikke først og fremst at kundene skal handle
mer eller at Coop skal tjene mer penger,
men å gjøre handleopplevelsen bedre.
Systemet bidrar blant annet til å redusere
kassakøene.

TEKNOLOGI – EKSEMPLER PÅ HVA COOP GJØR
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DRIVE-IN FAGHANDEL

LAD BILEN MENS
DU HANDLER!

Noe av utfordringen når du skal kjøpe sement, maling, plank og spiker for å
bygge ny terrasse, er å få varene ut av butikken og inn i bilen eller på hengeren.
Det har Coop gjort noe med. I stadig flere av byggvarehusene er det nå kommet
drive-in-løsning, slik at kundene kan kjøre bilen rett inn i trelastavdelingen og få
materialene lagt rett på bilen.
– Dette har vært en svært vellykket satsing, sier Josef Gimsøy, kjededirektør
for byggvarekjedene i Coop. – Det å kunne laste tunge materialer rett på
hengeren er en attraktiv løsning som har skaffet oss mange nye kunder.
Blant annet merker vi at vi er blitt mer attraktive i semiproffmarkedet.
Coop har i alt 16 byggvarehus med drive-in-løsningen, og flere vil det bli, lover
Gimsøy. – Jeg tror vi etterhvert vil få det alle steder hvor forholdene ligger til rette
for det, sier han.

Med stadig flere el-biler på veiene øker
også behovet for ladestasjoner. Og hva kan
være mer praktisk enn at bilen blir ladet
mens du er inne i butikken og handler?
Coop Øst har inngått samarbeid med
Fortum Charge & Drive for å kunne gi et
slikt tilbud til Coops kunder på Østlandet.
I første omgang er det butikker i Halden,
Lillestrøm, Hønefoss, Jessheim og
Sarpsborg som har fått ladestasjoner, men
det er bare begynnelsen. Målet er å ha
minst 30 ladestasjoner på plass i løpet av
første halvdel av 2016.

1,5

ØKT INNSIKT OG BEDRE SERVICE
MILLIONER

Coop har 1,5 millioner medlemmer og de
fleste av disse bruker medlemskortet når
de handler.

Coop har 1,5 millioner medlemmer og de fleste av disse bruker medlemskortet når
de handler. Med opplysninger om den enkeltes innkjøp, kan nå de enkelte butikker gi
mer skreddersydde tilbud til sine kunder. Kunnskapen om kundenes preferanser er
også viktig for at butikkene skal vite hvilke produkter de skal satse på og hvor mye de
bør bestille inn. Coop har tatt i bruk et eget digitalt opplæringsprogram for ansatte og
ledere i butikk. E-kurset tar for seg de ulike elementene i medlemsprogrammet.

MEDLEMSKORT
OG KUPONGER PÅ
MOBILEN
Som Coop-medlem får du skreddersydde
tilbud i form av kuponger basert på hva
du handler ofte. Mange er vant til å få
kupongene i posten, men med Coops nye
medlemsapp kan du få dem direkte inn på
telefonen. Har du en smarttelefon kan du
laste ned Coops medlemsapp (iOS eller
Android), og da har du både medlems
kortet og kupongtilbudene lett tilgjengelig.

TAR PERSONVERN PÅ ALVOR
Målet er å skape mest mulig nytte og gode løsninger for medlemmene, basert på
hva medlemmene handler. Coops medlemmer skal være sikre på at opplysningene som registreres når de bruker medlemskortet, behandles i tråd med
personvernloven. For at Coop skal kunne analysere medlemmenes kjøpsopplysninger kreves det et aktivt samtykke, og data som knyttes til den enkeltes innkjøp
er anonymisert og kan ikke kobles til persondata.
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32,1 %
Markedsandel i privatmarkedet for byggvarer – blant annet takket være innovative
løsninger som drive-in.

BÆREKRAFT
OG KLIMA
«Jeg ønsker ikke å støtte de som bare skal tjene
penger på bekostning av klima og miljø. Derfor
lar jeg meg ikke så lett lokke av tilbud som «3 for
2» og lignende salgstriks. De er der bare for å få
deg til å kjøpe mer. Hvis du ikke har en stor husholdning, eller en fryser, havner det bare i søpla.
Derfor prøver jeg å kjøpe bare det jeg trenger, selv
om det betyr at jeg går glipp av de gode tilbudene.
Det er både dyrt og lite bærekraftig å kjøpe mat
du ikke får spist også»
				Maria Grøan Christiansen (31), Oslo

BÆREKRAFT OG KLIMA – EKSEMPLER PÅ HVA COOP GJØR

Klimaendringene er verdens største og mest
alvorlige utfordring akkurat nå. Den globale
gjennomsnittstemperaturen satte ny rekord i
2015, utslippene av klimagasser fortsatte å vokse.
Heldigvis finnes det lyspunkter også. I desember
2015 møttes representanter for 188 land i Paris for
å forhandle fram en ny klimaavtale. Resultatet ble
en avtale der alle land forplikter seg til å kutte i
utslippene av klimagasser. Kanskje ikke nok,
men et godt stykke på vei.

HVORDAN PÅVIRKES COOP?
Både klimaendringene og det «grønne skiftet» vil påvirke de aller fleste virksomheter i årene
som kommer. Dagligvarehandelen er ikke noe unntak. Klimaendringer kan endre prisen
og tilgangen på råvarer. Høyere energipriser vil gjøre det mer kostbart både å transportere
og produsere mange varer. Samtidig vil nye lover og regler, nye avgifter og nye krav fra
forbrukerne endre på rammebetingelsene for Coops virksomhet.

HVA GJØR COOP?
Som medlemseid forbrukersamvirke med 1,5 millioner medlemmer, har Coop et stort
ansvar for å påvirke samfunnsutviklingen i en positiv retning. Eierformen og størrelsen gir
også Coop unike muligheter. Coop viser samfunnsansvar gjennom måten vi produserer,
anskaffer, transporterer og behandler varene på. Som en stor samfunnsaktør og leverandør
av varer og tjenester kan Coop påvirke alt fra produksjon til markedsføring. Det er nedfelt i
vårt verdigrunnlag at Coop skal vise omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeide for en
bærekraftig samfunnsutvikling.
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ØKT SATSING PÅ
ÄNGLAMARK-PRODUKTER

INNOVASJON MED
COOP MILJØPRIS

– Vi anser økologiske varer som et helsemessig, miljømessig og dyreetisk bedre
alternativ enn konvensjonelle matvarer. Derfor føler vi en særlig forpliktelse til å bidra
til utviklingen av det økologiske markedet, sier Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop. Et av de
viktigste virkemidlene for å dreie forbruket over i en mer bærekraftig retning er produktserien Coop Änglamark, landets største økologiske merkevare. Alle matproduktene i
Änglamark-serien er produsert etter økologiske prinsipper, uten kunstgjødsel og
kjemiske plantevernmidler. Änglamark-serien omfatter også andre produktkategorier,
som hygiene-artikler, vaske- og rengjøringsmidler og produkter til barn. Alle disse produktene er miljømerket med Svanemerket, som betyr at de er miljø- og allergivennlig.

Coop Miljøpris skal inspirere til mer
miljøvennlige valg i hverdagen. Temaet for
2015 var økologi og produktutvikling.
Coop inviterte forbrukerne til å spille inn
ideer til nye økoprodukter. Fagjuryen kåret
Jorunn Lioddens forslag om økologiske
hønseprodukter til vinner av Miljøprisen for
2015. 100 000 økologiske høns blir hvert
år slaktet og destruert etter verpetiden.
Det er en unødig sløsing med verdifulle
ressurser. Andrepremien i konkurransen
gikk til Anne Marie Hammer fra Mysen
for forslaget om økologiske smoothies.
Tredjeplass gikk til Ørjan Bell fra Ålesund
med forslaget om grove, økologiske
rundstykker – som en start for å få flere
økologiske bakervarer på markedet. Rundstykkene er i dag å finne i butikkhyllene.

KAMPEN MOT
MATSVINN
FORTSETTER
En betydelig del av maten som blir
produsert blir aldri spist. Så mye som en
fjerdedel av maten kundene kjøper ender
som matavfall. Coop jobber kontinuerlig
med å holde svinnet på et minimumsnivå
gjennom hele verdikjeden, helt fra varene
blir levert fra leverandørene, til kundene tar
dem med seg hjem fra butikken. Coop
fortsatte i 2015 samarbeidet med
Matsentralen i Oslo, som får overskuddsmat fra vårt lager på Østlandet. Coop
deltar også i Format-prosjektet, nærings
livets initiativ for å redusere mengden mat
som kastes.

BÆREKRAFT OG KLIMA – EKSEMPLER PÅ HVA COOP GJØR
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SVANENS HEDERSPRIS TIL COOP

FØRST MED
NARASINFRI
KYLLING

MER ÄNGLAMARKMELK FRA RØROS
Rørosmeieriet leverte mer enn fire millioner
liter økologisk Coop Änglamark melk til
Coops butikker i 2015. Volumet vil trolig
øke ytterlige med Coops mange nye
butikker etter ICA-oppkjøpet. For å møte
etterspørselen har Rørosmeieriet åpnet en
ny avdeling på Tolga i Nord-Østerdal.
Meieriet vil få bedre plass, men veksten vil
også kreve mer råvare. Rørosmeieriet
håper derfor flere melkeprodusenter vil gå
over til økologisk produksjon i tiden som
kommer.

Norsk kylling hadde et dårlig år i 2015 etter
mye negativ medieomtale av kyllingproduksjon og bruk av narasin i fôret for å hindre
utvikling av tarmsykdom. Myndighetene
fryktet praksisen ville føre til utvikling av
antibiotikaresistente bakterier. Forbrukerne
ble nervøse, og salget av kylling falt kraftig.
Høsten 2015 lanserte Coop og Den Stolte
Hane den første «narasinfri kylling» i landet
etter å ha startet vaksinasjon mot tarm
sykdommen. All kylling i Coops butikker
er nå narasinfri.
I 25 år har Svanemerket veiledet forbrukere til miljøvennlige og sunne produkter. Coop har
vært med helt fra starten av. Som takk for innsatsen fikk Coop Svanens hederspris 2015.
«Årets hederspris går til en aktør som har fulgt Svanemerket helt fra starten og som
aldri har veket fra vår side», skriver juryen i sin begrunnelse.
– Dette er en stor ære, og en fantastisk anerkjennelse for det arbeidet vi har gjort,
sier miljøsjef Knut Lutnæs. Coop bestemte seg allerede i 1990 for å gi forbrukerne
mulighet til et mer miljøvennlig forbruk og bidra til å påvirke samfunnsutviklingen i
mer bærekraftig retning. Siden den gang har Coop stadig utvidet sitt sortiment av
miljøtilpassede og svanemerkede varer – og gjort disse godt synlig og tilgjengelig for
kundene.
– Hverdagsvalgene våre virker kanskje små, men de betyr mye mer enn mange
tror. Svanemerket gjør det lett å velge de produktene som belaster miljøet minst, som
bidrar til en bærekraftig utvikling og til et giftfritt samfunn. Med Svanemerket kan du
redde verden – litt hver dag, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking, som forvalter
Svanemerket i Norge.

«Vi benyttet aldri antibiotika i vår
produksjon, og norsk og skandinavisk kyllingproduksjon har trolig
den beste hygienen i verden.»
Hallstein Bø, kyllingbonde,
Den Stolte Hane.

SPARER MILLIONER
PÅ E-KUTT
Coop har i flere år arbeidet med prosjektet
E-kutt, som både kutter kostnader og
reduserer miljøpåvirkningen fra butikker og
lager ved å effektivisere energiforbruket.
Prosjektet er et samarbeid mellom
samvirkelagene, Coop Norge og Enova.
Målet med prosjektet er å spare mer enn
120 millioner kWh hvert år etter prosjektslutt. Så langt deltar 33 samvirkelag i
prosjektet. Til sammen er 27 GWh spart
siden prosjektstart.
Coop Helgeland er bare ett av
samvirkelagene som har oppdaget hvor
effektivt det er å ta en gjennomgang av
kjøle- og fryseanlegg. Med enkle grep
reduserte samvirkelaget energibruken med
3 GWh per år, noe som har en økonomisk
verdi på to millioner kroner i året.
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120 mill KWH
33 samvirkelag
27 GWh spart

COOP MEGA BISLETT

50 % OG 30 %
av barnematen som selges er økologisk

av eggene som selges er økologisk

BEVISSTE
FORBRUKERE
«Jeg er opptatt av sunnhet og helse, og derfor også
av innholdet i matvarene. Pris kommer i annen
rekke, men står valget mellom to like produkter
velger jeg selvsagt det billigste. Jeg kjøper svært
lite ferdigvarer. Lager nesten alt selv fra bunnen
av. For eksempel kjøper jeg ikke fiskekaker, men
kjøper heller hel fisk og lager dem selv. Jeg lager
også taco-krydder eller andre krydderblandinger
selv, både for smaken og for å redusere saltinnholdet. Produkter med palmeolje, herdet fett og
masse salt styrer jeg helt unna.»
				
				Tommy Kristoffersen (32), Rasta

BEVISSTE FORBRUKERE – EKSEMPLER PÅ HVA COOP GJØR

SMAKER FORSKJELLEN
Selv om de fleste kunder gjerne vil ha lavest
mulig pris på basisvarer som melk, smør, brød
og ost, ønsker mange seg også et bredt vare
utvalg, ferskvarer og kvalitetsprodukter. Særlig
de unge voksne, blir stadig mer bevisste,
krevende og kvalitetsorienterte. De vil ha
lokale skinker og oster, økologisk frukt og
grønt, allergifrie og miljøvennlige vaskemidler.
Trenden henger sammen med økt fokus på
sunnhet og helse, men også en generell
interesse for mat, kvalitet og opprinnelse.

Av og til er bare det beste godt nok. Kanskje ikke alltid til hverdags, men i helgen eller
ved spesielle anledninger er mange villige til å betale det lille ekstra for det beste. For
å møte behovet for førsteklasses produkter har Coop Smak forskjellen, en serie med
produkter av aller høyeste kvalitet. Hvert enkelt produkt er nøye valgt ut av eksperter
på bakgrunn av råvarekvalitet, opprinnelse, bearbeidingsprosess og kvalitet på sluttproduktet. Smak forskjellen har produkter innen de fleste kategorier, som drikke, ost,
skinke, brød, fisk og kjøtt, frukt og grønnsaker. Det kommer stadig nye produkter i
serien, både fra norske og utenlandske produsenter. I 2015 lanserte Coop blant annet
en serie spanske og italienske spekeskinker i verdensklasse, produsert på gårder der
kunnskapen har gått i arv i generasjoner. Smak forskjellen smoothie-serien ble også
utvidet med nye produkter, med ananas og kokos – en frisk smak av sommer.

HVORDAN PÅVIRKES COOP?
I likhet med alle andre aktører i bransjen, vil Coop møte økende krav fra kundene om kvalitet, service og sporbarhet. Stadig flere, og særlig høyt utdannede og unge voksne i byene,
er både mer matinteressert, og mer opptatt av kvalitet, sunnhet og helse. De vil vite hvor
maten kommer fra, hvordan den er laget og hva den inneholder. For dem er ikke mat bare
næring, men et bevisst valg av livsstil og identitet. Som medlemseid aktør må Coop ha et
bredt utvalg av produkter som møter nye behov.

HVA GJØR COOP?
Coop er allerede godt rustet til å møte de mest krevende forbrukerne. Vi har gjort viktige
valg både når det gjelder satsing på lokalmat og økologiske produkter, områder der salget
øker sterkt. På begge områder er det Coops ambisjon å være best i landet. I tillegg har vi
en økende satsing på egne merkevarer, ikke minst i kvalitetsseriene Smak forskjellen og
Änglamark. Også innenfor faghandel kan vi tilby kvalitetsprodukter til gode priser, og i
markedet for byggevarer er vi størst hos de som ønsker å gjøre oppussingen selv.
Coop skal være den bevisste forbrukers førstevalg.

HEDER TIL GULLBYGG
Høsten 2014 ble de første avlingene med Coops egenutviklede byggkorn, Gullbygg,
høstet på 12 utvalgte gårder i Østfold. De første Gullbygg-produktene kom på markedet rett etterpå. I løpet 2015 ble både antallet produkter og produsenter av Gullbygg
utvidet betraktelig for å møte etterspørselen, og nå finnes både brød, pitabrød, pizzabunner, rundstykker og byggrynsalat med Gullbygg. Duga-bygget som Gullbygg-serien
er basert på, er spesialutviklet for Coop, og har et naturlig høyt innhold av det kolesterolsenkende og blodsukkersenkende kostfiberet betaglukan. Alle produktene i serien
er Nyt Norge-merket. At bygget kun dyrkes på utvalgte gårder er en tilleggsverdi. To av
produktene ble tildelt det prestisjetunge Spesialitet-merket fra Matmerk i mai 2015.
– Folk blir stadig mer opptatt av matvaresikkerhet og vil vite hvor maten de spiser
kommer fra, sier Katrine Kerr Gammelsrød, daglig leder i Norsk Matbygg.
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FØRST MED
HELNORSK BRØD
De fleste brød som selges i norske butikker
er produsert i Norge, men det mange ikke
vet er at kornet sjelden er norsk.
I 2015 lanserte Coop brødet Coop Norsk
grovbrød laget av norsk korn, noe som gjør
at det som ett av svært få brød kan bruke
opprinnelsesmerket NYT NORGE. Brødet
blir solgt i Coops butikker over hele landet.

BEVISSTE FORBRUKERE – EKSEMPLER PÅ HVA COOP GJØR
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20,3 %

ØKOLOGISK VEKST
Coop har som mål å bli størst på økologiske dagligvarer, og vi ligger godt an. Etterspørselen etter økologisk mat bare øker, og bare
i 2015 økte Coop salget av økologiske matvarer med 20,3 prosent,
den største økningen i dagligvaremarkedet.
Økokundene er mer opptatt av kvalitet enn pris. Det bekrefter
Coops egne undersøkelser.
– Vi finner økokundene over hele landet, i by og land og i alle
aldersgrupper mellom 30 og 69 år. Det er likevel noen trekk de har
felles: De er mer opptatt av kvalitet og er mer interessert i mat og
matlaging enn gjennomsnittskunden. De er heller ikke så opptatt
av pris som andre kunder. De kjøper økologiske produkter og
kvalitetsprodukter enten de er dyrere eller billigere enn alternativene. Kvalitet er viktigere enn pris, sier Caroline Sophie Masche i
analysebyrået Dunnhumby Norge.

Etterspørselen etter økologisk mat øker, og bare i 2015 økte Coop
salget av økologiske matvarer med 20,3 prosent, den største
økningen i dagligvaremarkedet.

BEVISSTE FORBRUKERE ER GODE KUNDER

FØRST MED FERSKE,
GLUTENFRIE BRØD

SAMMEN OM MINDRE SALT

Brød har ofte vært en trist affære for de 7– 8 prosent av
befolkningen som ikke tåler gluten. Bortsett fra et lite antall
bakerier og butikker som solgte glutenfrie brød et par ganger i
uken, var alternativet gjerne fryst brød. I 2015 lanserte Coop, som
den første i landet, to ulike typer dagsferske glutenfrie brød, et lyst
og et mørkt. Produktene er en videreføring av Coops satsing på
«Mat uten», som omfatter produkter uten både laktose og gluten.
Alle Coops egne pølser og kjøttprodukter er uten gluten og melk.
I februar 2015 lanserte Coop også glutenfrie Coop Kyllingpinner
og glutenfrie Coop Crispy panetter. Produktene retter seg både
mot de som ikke tåler gluten, og andre som ønsker å redusere
innholdet av gluten i kosten fordi de mener det gir bedre
fordøyelse og økt livskvalitet. Salget av glutenfrie produkter har
økt betydelig de siste årene.

I oktober 2015 signerte Coop avtalen om «Saltpartnerskapet»,
som er et ledd i Helsedirektoratets tiltaksplan for å redusere salt
inntaket i befolkningen. Det er godt dokumentert at høyt saltinntak
øker risiko for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. En nedgang i befolkningens saltinntak kan gi betydelige helsegevinster.
– Som nest største aktør i dagligvarebransjen er det naturlig at
vi bidrar til bedre folkehelse. Coop har gjennom flere år jobbet med
å redusere saltinnholdet i mange av våre egne produkter, men vi
ønsker å fortsette dette arbeidet i samarbeid med helsemyndig
hetene, sier konsernsjef Geir Inge Stokke.
«Saltpartnerskapet» forplikter bedriftene til å jobbe for å redusere
saltinnholdet i produktene sine. Det første nasjonale målet i Norge
er en 15 prosent reduksjon av saltinntaket innen utgangen av 2018
og 30 prosent reduksjon innen 2025. Så langt har Saltpartner
skapet redusert saltforburket med 100 tonn.

MER KJØTT OG MINDRE SALT
Høsten 2015 lanserte Coop en serie kjøttrike pølser, karbonader
og kjøttkaker som har vesentlig mer kjøtt og mindre salt enn andre
produkter på markedet. Coop har vært opptatt av å redusere
saltinnholdet nettopp i hverdagsproduktene som folk bruker
mye av. Det er her de største helsegevinstene er. Fra før av
har Coop redusert saltinnholdet i andre hverdagsprodukter
som brød og kjøttdeig.

Bevisste forbrukere byr på store muligheter for produktutvikling og omsetning. Dette er kunder som er krevende
og kvalitetsbevisste, men også mer betalingsvillige enn andre. Coops egne undersøkelser viser for eksempel
at kunder som handler økologiske produkter legger mer penger igjen i butikken enn gjennomsnittskunder.
Grunnen er at de ikke bare handler økologiske varer, men generelt handler mer og beste kvalitet. Ifølge Coops
egne kartlegginger inneholder økokundens handlekurv varer for langt mer penger enn kundene som ikke handler
økologisk. Det er heller ikke slik at de økologiske produktene bare er for en liten gruppe. 71 prosent av Coops
medlemmer, og over 90 prosent av Coops lojale kunder handler økologiske varer. Nettopp derfor er det også viktig
å kunne tilby økologiske alternativer innenfor et bredt produktspekter.

7–8 % 90 %
I 2015 lanserte Coop, som den første i landet, to ulike
typer dagsferske glutenfrie brød, et lyst og et mørkt, for
de 7–8 prosent av befolkningen som ikke tåler gluten.

71 prosent av Coops medlemmer, og over
90 prosent av Coops lojale kunder handler
økologiske varer.

15 %

REDUKSJON

I oktober 2015 signerte Coop avtalen om «Saltpartnerskapet», som
er et ledd i Helsedirektoratets tiltaksplan for å redusere saltinntaket
i befolkningen.
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COOP OG MARKEDET I 2015
DAGLIGVARER

prosent. Økningen når vi ser bort fra butikkene overtatt fra ICA
Norge AS, er noe over 3 prosent og litt høyere enn markedsveksten.

HOVEDPUNKTER I 2015

SAMVIRKELAGENE

Det norske dagligvaremarkedet ble i 2015 preget av store endringer
i butikkmassen og sterk konkurranse mellom kjedene. Vårt eget
oppkjøp av ICA, overføring av 93 butikker til Norgesgruppen/ Bunnpris og tidenes største omprofileringsprogram bidro til at dagligvaremarkedet i 2015 hadde et uoversiktlig år.

Bruttofortjenesten for Coop Norge konsern for 2015 ble 4.609
millioner kroner, en økning fra 2.840 millioner i 2014. Bruttofortjenesten er bedret med 2,4 prosentpoeng som i hovedsak skyldes
høy bruttofortjeneste i Norsk Butikkdrift AS.

Året 2015 ble betydelig bedre enn det anslag som lå til grunn for
beslutningen om oppkjøp og integrasjon av Norsk Butikkdrift AS
(tidligere ICA Norge AS).

Samvirkelagene skal utøve aktivt eierskap i Coop Norge, mens
Coop Norge skal tjene som en interesseorganisasjon for disse, samt
ivareta fellesoppgaver for å trygge og skape verdier og medvirke til
at samvirkelagene drives og utvikles til det beste for medlemmene.
God effektiv drift og profesjonalitet er avgjørende for å styrke Coops
posisjon i markedet.

Totalt vokste dagligvaremarkedet i Norge med 2,6 prosent i 2015,
organisk vekst ble også 2,6 prosent. Store deler av året var preget
av svært tøff priskonkurranse på lavpris, noe som bidro til at dette
i stor grad var en volumdrevet vekst. Prisene økte kun med 0,7
prosent. Lønnsomheten er under press i alle kjeder, på grunn av en
svak norsk krone som gjorde importerte dagligvarer betydelig dyrere.

Andre driftsinntekter øker med 39,5 prosent og justert for Norsk
Butikkdrift AS er økningen 14,6 prosent. Økningen er i hovedsak
økt tilskudd fra leverandører. I tillegg har gevinst fra salg av Grorud
og eiendomssalg i Coop Norge Eiendom konsern økt sammenlignet med gevinst fra 2014 på eiendommene Bergmoen (CLog),
Kirkegata og Hamar.

Lavprissegmentet fortsetter å ta markedsandeler, og lavprisandelen
ble i 2015 nær 64 prosent, en økning på to prosentpoeng fra året
før. Utviklingen tilsvarer det vi har sett de siste årene. Den raske veksten i lavprissegmentet skyldes først og fremst høy etableringstakt
og omprofileringer av butikker fra andre segmenter til lavpris. Hypermarked-segmentet beholdt sin andel, mens både nærbutikk- og
supermarkedssegmentet ble redusert med ett prosentpoeng i 2015.

Sum andre driftskostnader for Coop Norge konsern økte med 97
prosent til 8.244 millioner kroner. Trekker vi ut tallene for Norsk
Butikkdrift AS er økningen 22,4 prosent. Hovedforklaringen til denne
økningen skyldes overførte årsverk i forbindelse med oppkjøpet
av Norsk Butikkdrift AS, avvikling av ytelsespensjonsordningen i
tillegg til økte andre driftskostnader som følge av økt volum samt
avviklingskostnader.

BYGGEVARER

Netto finans i Coop Norge konsern viste en nedgang fra minus
118 millioner kroner til minus 275 millioner kroner. Finansinntektene
ble redusert fra 118 millioner kroner til 110 millioner kroner, mens
finanskostnadene ble økt fra 248 millioner kroner til 386 millioner
kroner. Hovedårsaken til de økte finanskostnadene er finansiering
av oppkjøpet av Norsk Butikkdrift AS.

•	Coop Norge konsern leverte et ordinært resultat før skatt på
totalt -1.337 millioner kroner. Resultatet for 2015 preges av
oppkjøp, integrasjon og omstilling i Norsk Butikkdrift AS, men
er vesentlig bedre enn estimert før oppkjøpet.
•	Det er realisert eiendomsgevinster i konsernet på 534 millioner
kroner, hvorav 222 millioner kroner i Coop Norge Eiendom konsern.
•	Omsetning i konsernet har økt med 28,4 prosent og var i tråd
med forventningene for 2015. Av omsetningen på 40.102 millioner kroner utgjør omsetning fra Norsk Butikkdrift 7.637 millioner
kroner, hvorav salg til franchise er 853 millioner kroner og salg
i filialer 6.784 millioner kroner.
•	Oppnådde synergier og omstillings- og restruktureringskostnader
er på linje med forventningene som lå til grunn for transaksjonen.
•	Konsernets ytelsespensjonsordning er avviklet, med en kostnad
for konsernet på 140 millioner kroner.

VIRKSOMHETEN
Coop Norge SA er samvirkelagenes fellesorganisasjon og eies av
disse. Organisasjonen har vekslende medlemstall og andelskapital.
Coop i Norge har en føderativ struktur, der Coop Norge er sekundærsamvirket og samvirkelagene primærsamvirkene. Coop Norge
SA har forretningskontoret sitt i Oslo, og har datterselskapet Coop
Norge Handel AS.
Etter oppkjøpet av ICA Norge per 13. april 2015, har Coop styrket
sin strategiske posisjon og plass i forbrukernes hverdag på mange
områder. Norsk Butikkdrift AS (tidligere ICA Norge AS) er et heleid
datterselskap av Coop Norge Handel AS som driver 368 dagligvarebutikker, geografisk fordelt over hele landet.

COOP NORGE DISTRIKT
Møtene i Coop Distrikt har til oppgave å fremme oppslutning om
virksomhet og idegrunnlag i Coop, og skal medvirke til et godt samarbeid mellom alle organisasjonsledd innenfor Coop i sitt område.
Møtene er organisert gjennom fire regionale distrikt: Coop Norge
distrikt Nord, Coop Norge distrikt Midt-Norge, Coop Norge distrikt
Sør-Vest og Coop Norge distrikt Østlandet. I henhold til vedtektene,
ble det gjennomført møter i alle fire distrikt våren 2015. Fremtidig
samvirkelags struktur, videre planer for oppkjøpet av Norsk Butikkdrift AS og utviklingen av Coop i Norge var de viktigste temaene
som ble drøftet på møtene.

98 samvirkelag er per 31. desember 2015 medlem av Coop Norge.
Dette er en reduksjon fra 104 samvirkelag ved utgangen av 2014.
Dette skyldes at fem samvirkelag har fusjonert og ett er avviklet.
Målet er fremdeles færre, større og mer robuste samvirkelag. Målet
om en mer helhetlig markedstenkning, reduserte administrative
kostnader og ytterligere profesjonalitet ligger bak fokuset på strukturtiltak. Coop Norge arbeider aktivt med å skape kontakt og tillit
mellom aktuelle fusjonspartnere. Følgende fusjoner er gjennomført
i 2015:
• Coop Østafjells SA – Coop Øst SA
• Coop Tesam SA – Coop Innlandet SA
• Coop Jondal SA – Coop Hordaland SA
• Coop Dale SA – Coop Vest SA
• Coop Fevåg SA – Coop Fosen SA
I juni 2015 ble det også vedtatt at Coop Inn-Trøndelag SA og
TRONDOS SA skulle fusjonere og danne Coop Midt-Norge SA.
Denne fusjonen ble gjennomført i januar 2016.
Den samlede bruttofortjenesten for samvirkelagene ble på 8,2 milliarder kroner. Dette er 0,4 milliarder kroner bedre enn sammenlignbare tall for 2014. Målt i prosent er bruttofortjenesten forbedret
med 0,4 prosentpoeng. Driftsresultatet for samvirkelagene endte
på 592 millioner kroner totalt, 286 millioner kroner bedre enn sammenlignbare tall for 2014. Netto finansinntekt er 4 millioner kroner
svakere enn i 2014, slik at resultat før skatt ble 666 millioner kroner
for samvirkelagene totalt. Dette er 268 millioner kroner bedre enn
sammenlignbare tall for 2014.

COOP MEDLEM
Coop fikk i 2015 rekordstor økning i medlemsmassen. Mer enn
81.000 nye forbrukere meldte seg inn i et samvirkelag. Medlemsveksten var stor hele året og fikk et kraftig oppsving ved omprofilering av Rimi- og ICA-butikkene. Total medlemsvekst i 2015 ble
55.341, og antall medlemmer ved utgangen av året var 1.485.559.
En stadig større andel av de norske husstandene er medlem i Coop.
Total utbetaling av kjøpeutbytte og medlemsrabatter blir 670 millioner kroner.

Markedstallene fra Virke viser at omsetningsveksten for bygge
varekjeder i 2015 var på 6,2 prosent. Proffsegmentet økte mest med
8,8 prosent, privatmarkedet økte med 2,5 prosent. I privatmarkedet
er en vesentlig del av omsetningen sesongbetont, med høysesong
om våren, sommeren og tidlig på høsten.

STRATEGI OG MÅL
Strategirevisjonen for Coop Norge konsern ble startet opp i oktober 2015, og har som målsetning å kunne levere et rammeverk
samt en overordnet strategiplan med tydelig strategisk retning til
Årsmøtet i juni 2016.
Rammen for strategirevisjonen er «Kunden først», noe som understreker felles¬organisasjonens ønske å bli en mer kundeorientert
organisasjon. Fellesorganisasjonen forholder seg til kunder på
mange nivåer. Dette gjenspeiles i arbeidet som gjøres i samtlige
strategiområder. Det vil bli foreslått noen overordnede strategiske
ambisjoner som skal gjelde for Coop i Norge, for øvrig skal strategirevideringen gjelde for Coop Norge konsern.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
ÅRSRESULTAT

For regnskapsåret 2015 hadde Coop Norge konsern et underskudd
på 1.123 millioner kroner etter skatt sammenliknet med et overskudd
på 366 millioner kroner i 2014. Oppkjøp og integrasjon av ICA Norge
AS (senere Norsk Butikkdrift AS) påvirker i stor grad resultatet for
2015, som er vesentlig bedre enn estimert før oppkjøpet.
Coop Norge konsern hadde i 2015 salgsinntekter på 40.102 millioner kroner. Dette er en økning på 8.862 millioner kroner eller 28,4

Coop Norge SA oppnådde i 2015 et resultat før skatt på minus
744 millioner kroner, og er preget av omstillingskostnader knyttet
til oppkjøpet av Norsk Butikkdrift AS.
Coop Norge Handel AS oppnådde et driftsresultat før skatt på
407 millioner kroner. Økningen i resultat skyldes hovedsakelig økt
omsetning samt økt margin. Regnskapet til selskapet er sterkt påvirket av virksomhetsoverdragelsen av ansatte fra Norsk Butikkdrift
AS, og økt omsetning, varekostnader og driftskostnader som følge
av flere butikker å levere varer til.
Coop Norge Industri konsern leverer et resultatet før skatt i 2015
på 114 millioner kroner, en nedgang fra 128 millioner kroner i 2014.
Marginpress som følge av hard konkurranse samt svak norsk krone
og råvarepriser preger resultatene i enkelte av konsernets selskap.
Avvikling av ytelsespensjonsordninger for konsernet belaster også
resultatet. Goman konsernet innfrir med gode resultater.
Coop Norge Eiendom konsern leverte et meget godt driftsresultat på 330 millioner kroner og et resultat før skatt på 205 millioner
kroner. Gevinster ved eiendomssalg utgjør 222 millioner kroner,
hvorav den største enkeltgevinsten kommer fra salg av deler av
Norsk Bransjesenter¬porteføljen.
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Norsk Butikkdrift er konsolidert med effekt fra 13. april. Resultatet før skatt for perioden er minus 1.331 millioner kroner, dette er
vesentlig bedre enn forutsetningen ved oppkjøp. En betydelig del
av dette er engangskostnader knyttet til den pågående omprofileringen og restruktureringen av selskapet. Hele driftsperioden har
vært preget av omprofilering av butikker, dette har hatt effekt på
færre åpningsdager, og har medført betydelige restruktureringsog ombyggingskostnader. Avvikling av selskapets egne logistikk
terminaler har også belastet selskapet betydelig i perioden.

BALANSE
Totalbalansen i konsernet per 31. desember 2015 er på 17.346
millioner kroner mot 14.649 millioner kroner per 31. desember 2014.
Økningen i totalbalansen kan forklares med goodwill ved oppkjøpet
av Norsk Butikkdrift AS i tillegg til økning av varelager, kundefordringer, leverandørgjeld og finansielle investeringer. I motsatt retning
reduseres varige driftsmidler grunnet salg av eiendommer.
Konsernets langsiktige gjeld utgjorde per 31.12.2015 3.816 millioner
kroner. Egenkapitalen i Coop Norge konsern per 31.12.2015 utgjorde
4.174 millioner kroner som gir en egenkapitalandel på 24 prosent,
og er en reduksjon på 12 prosentpoeng sammenlignet med 2014.

KONTANTSTRØM
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i Coop Norge konsern i 2015 er positiv med 704 millioner kroner mot 59 millioner
kroner i 2014. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er
negativ med 985 millioner kroner og netto kontantstrøm fra finansierings¬aktiviteter er positiv med 1.640 millioner kroner for 2015.
Netto endring i likviditetsbeholdning i Coop Norge konsern er positiv
med 1.359 millioner kroner.

LIKVIDITET OG FINANSIERING
Coop Norge konsern har utestående rentebærende gjeld på 3.824
millioner kroner. Dette er en økning fra 2014 på 510 millioner kroner
og er primært relatert til Coop Norge Handel AS’ oppkjøp av ICA
Norge AS i 2015. All bankgjeld er samlet i Coop Norge Handel
konsern.
Coop Norge SA har per 31. desember 2015 ikke andre lån enn den
overskuddslikviditet som samvirkelagene plasserer på plasseringskonto i Coop Norge SA. Den er ved årsskiftet på 2.891 millioner
kroner. Finansielle investeringer er bokført til markedsverdi og utgjør
1.253 millioner kroner i morselskapet ved årsskiftet. I tillegg sto det
per årsskiftet 1.555 millioner kroner på fritt benyttbare bankkonti.
Coop Norge konsern har samlede ubenyttede kreditter ved utgangen av 2015 på til sammen 1.149 millioner kroner. Dette består
av en trekkrettighet i Coop Norge SA på 250 millioner kroner, og
ubenyttede kassekreditter i Coop Norge Handel konsernet på 899
millioner kroner. Likvide midler i konsernet per 31. desember 2015
utgjør 2.844 millioner kroner.
Styret vurderer egenkapitalen som tilstrekkelig for fremtidige investeringer i konsernet.

FORSLAG TIL DEKNING AV ÅRETS UNDERSKUDD

ARBEIDSMILJØ

Årsresultatet for Coop Norge SA ble i 2015 et underskudd på 577
millioner kroner. Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd:

Coop Norge konsern er opptatt av at alle skal trives godt på
arbeidsplassen. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen fra høsten 2014 har vært en del av arbeidet med arbeidsmiljøet i 2015.
Medarbeiderundersøkelsen som gjøres annet hvert år i konsernet
inngår som en viktig del av HMS-arbeidet i konsernet.

Overført fra annen egenkapital

577 millioner kroner

Det er styrets oppfatning at fremlagt årsregnskap gir et rettvisende
bilde av virksomheten og resultatet fra driften i Coop Norge SA
for 2015. I samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk
bekrefter styret at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er dermed fremlagt etter prinsipp om at selskapets
drift videreføres.

FINANSIELL RISIKO
Coop Norge SA skal ha en forsvarlig finansiell styring, med hovedmål om å skape forutsigbare rammebetingelser for konsernets
virksomhet. Konsernet er gjennom sin virksomhet eksponert for
finansiell risiko. Håndteringen av konsernets finansielle risiko er
regulert gjennom en overordnet finanspolicy.
Styret vurderer at konsernet har en betryggende finansieringsprofil med en spredt forfallsstruktur, og at likviditeten i konsernet
ved årsslutt 2015 er tilfredsstillende. Langsiktig gjeld er knyttet
opp mot pengemarkedsrenten NIBOR, og konsernet har inngått
rentesikringsforretninger for å redusere risiko for svingninger i
kontantstrømmen som følge av svingningene i det kortsiktige rentemarkedet.
Konsernet er eksponert for valutasvingninger gjennom import av
varer. Disse varene gjøres opp i utenlandsk valuta, og representerer
derfor en valutarisiko. Innenfor konsernets industrivirksomhet kjøpes
det inn kaffe, konsentrater og sukker som er utsatt for eksponering
mot råvarerisiko. Det er ikke gjort sikringer i 2015.
Kredittrisiko knyttet til kundefordringer mot samvirkelag og butikker
som drives gjennom Norsk Butikkdrift vurderes som lav.
Finansforvaltningen i Coop Norge SA består av investeringer i bankinnskudd, pengemarkedspapirer og i obligasjon- og aksjefond.
Risikoprofilen i finansforvaltingen er lav.
For mer informasjon om finansiell risiko, se note 21.

MEDARBEIDERE
Per 31. desember 2015 hadde Coop Norge konsern 5.851 ansatte
mot 1.858 i 2014. Ved utgangen av 2015 er det ansatt 2.749
kvinner og 3.102 menn i Coop Norge konsern.
Styret mener det er viktig at ledere, medarbeidere og medlemstillitsvalgte i Coop har god kompetanse for å skjøtte oppgavene sine
på best mulig måte. Det har derfor vært satset bredt på å gjøre
kompetansen i alle disse grupper høyere gjennom meldingsåret.
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programmet har gjennomgående bedre utvikling enn gjennomsnittet
i resultater i «Løpende kundemålinger».

Sykefraværet i Coop Norge konsern i 2015 var 5,3 prosent, det
samme som i 2014. Coop Norge konsernet iverksetter forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte plager og sykdom. Bedriftshelsetjenestene benyttes også i dette arbeidet.

Omprofilering av ICAs ca. 350 butikker til Coop sine konsepter
og systemer har blitt støttet av opplæringstiltak. Det har i 2015
vært fokus på oppdateringer av e-læringskursene i Coop i forbindelse med oppkjøpet av ICA, som har vært viktige i konverterings
prosessen fra ICA/Rimi til Coop konsepter. Når konverteringen er
ferdig i 1. kvartal 2016 er det gjennomført over 30 klasseromskurs
med til sammen over 700 deltakere. I tillegg har flere tusen medarbeidere gjennomført flere e-læringskurs.

LIKESTILLING

EN ANSVARLIG SAMFUNNSROLLE

Med likestilling i Coop Norge konsern menes at kvinner og menn
skal ha de samme rettigheter og muligheter i og til arbeid. Overenskomsten mellom HK/SAMFO bekrefter viktigheten av å videreføre
arbeidet med likestilling. Coop Norge konsernet har lønnssystemer
som ikke er diskriminerende.

Coop Norge konsern har gjennom sin betydelige samfunnsrolle et
omfattende og mangefasettert samfunnsansvar. Butikkene er en
naturlig arena for å utøve vårt samfunnsansvar og kundene skal
være trygge på at varene som selges gjennom samvirkelagenes
butikker er anskaffet, utformet og behandlet slik at produkt- og
matvaretrygghet er best mulig ivaretatt.

I lederutviklingsprogrammer i Coop Norge konsern er kvinneandelen
større enn den totale kvinneandelen i Coop Norge konsern.
I alle valgte organer i Coop Norge SA skal det tilstrebes en kjønnsmessig likeverdig representasjon. Kvinneandelen i Coop Norges
Årsmøte er 35,6 prosent. Blant kontrollkomiteens tre medlemmer
er én kvinne. I styret i Coop Norge er 40 prosent av de medlemstillitsvalgte kvinner. Coop Norge SA har hatt kvinnelig styreleder
siden 2005.
Styreledervervet i samvirkelagene er fortsatt mannsdominert. Av
98 styreledere har vi gjennom 2015 hatt 21 kvinnelige styreledere,
som utgjør 21,4 prosent.

DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET
Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å sikre at det
ikke forekommer diskriminering med bakgrunn i blant annet kjønn,
nedsatt funksjonsevne, etnisitet, språk og livssyn. Tiltak omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse,
utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

KOMPETANSEUTVIKLING
Coop har et tett samarbeid med BI på ulike programmer for å bygge
opp ledere og medarbeideres kompetanse for å møte fremtidige
utfordringer. Høsten 2014 innledet Coop Norge Handel et samarbeid med BI på området Transformasjonsledelse, og det pågår et
samarbeid med BI på utdanninger for butikkledere.
Det er gjennomført tre Driftslederprogram i samarbeid med Nordnorsk Lederutvikling (NNL), ett åpent og to for samvirkelag internt.
Etterspørselen etter Coop Kompetanses eget Ledertreningsprogram
er fortsatt stor.
Nytt i 2015 er programmet «Kunden først», som består av en kombinasjon av klasserom og e-læring. Butikker som har gjennomført

Coop Norge SA har oppdatert sin strategi med prioriterte tiltak innen
innsatsområdene miljø, helse, etikk og samfunn.
Coops rapport for samfunnsansvar ligger i sin helhet på
www.coop.no/samfunnsansvar.

ETISK HANDEL
Det er en skjerpet oppfølging av leverandører og produksjonssteder
i Asia og i Europa knyttet til etisk handel, og det praktiseres nulltoleranse i forhold til fare for liv og helse. Faghandel har iverksatt
en rekke forebyggende tiltak overfor våre leverandører og produksjonssteder.

MILJØ
Krav til miljøoppfølging skjerpes kontinuerlig. Vi er medlem i Grønt
Punkt, og det er tatt hensyn til nye forbud for bruk av kjemikalier,
og derfor er spesielle oppfølginger gjennomført overfor alle våre
leverandører, med mål om å fjerne uønsket kjemikaliebruk i produkter og emballasje. Svanemerkede varer blir vektlagt. For oversjøisk
transport av varer til Norge, skal det prioriteres bruk av skip med
lav forurensing.
Coop Miljøpris ble videreført med økologi som tema i 2015. Prisen
gikk til ideen om å utvikle nye produkter av økologiske høns.

MILJØVENNLIG DRIFT
Nye steg innen energieffektivisering ble tatt i løpet av året gjennom
integrering av ICAs og Coops ulike energiforvaltningssystemer, og
det er gjennomført et betydelig antall energireduserende investeringer i butikk. Krav til svanemerket rengjøring er viktig for å redusere
bruken av skadelige kjemikalier i bygg og butikker.

ØKOLOGI
Coops langsiktige arbeid med utvikling innen økologi begynner å
bære frukter. Nye produkter innen Coop Änglamark blir vel mottatt
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av kundene. Coop Miljøpris 2015 hadde økologi som tema, og
årets pris ble gitt til de beste forslagene til nye, økologiske produkter. Over 500 forslag ble levert, og flere av vinnerbidragene er
nå i butikkhyllene.

MATSVINN
I samarbeid med Matsentralen i Oslo, bidro vi til distribusjon av
store mengder overskuddsmat til vanskeligstilte. Samarbeidet skal
utvikles videre i kommende år. Sammen med bedre informasjon
til kundene og tydelig nedprising av datovarer, vil dette redusere
mengden spisbar mat som kastes.

TRYGG MAT
Trygg mat har høy prioritet. Det stilles strenge krav til våre leverandører i forhold til trygg mat og etterlevelse av regelverk. Coop
jobber med å finne gode erstatninger for å fase ut palmeolje fra
alle egne matvarer.
I løpet av året har vi gjennomført 113 tilbaketrekninger av varer på
grunn av feil på kvalitet eller emballasje ol., men ingen hendelser
med fare for liv og helse. Alle rutiner gjennomgår løpende oppdateringer etter en risikobasert tilnærming, i tråd med skjerpede krav
fra myndigheter.

Coop har i 2015 også engasjert seg i tiltak knyttet til Kreftforeningen, Frelsesarmeen, Norsk Folkehjelp og tiltak knyttet til lokal mat
ved Matstreif.
Coop fortsetter å støtte lag med fotballdrakter. I 2016, i forbindelse
med draktkampanjens 15-års jubileum, utvides støtten til å gjelde
500 lag.

COOPS SOLIDARITETSFOND
Coops solidaritetsfond bidrar gjennom støtte til demokratiseringsprosjekter i regi av Norsk Folkehjelp i Bolivia, Vietnam, Mosambik
og Kambodsja, hvor målet er å fremme fellesskap, solidaritet, menneskeverd, fred og frihet. Parallelt opprettholdes samarbeidet med
Minehundskolen til Norsk Folkehjelp i Sarajevo. Fondet har i 2015
bidratt med 2 millioner kroner til disse prosjektene.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Coop Norge SA er medlem av International Co-operative Alliance
(ICA) – en uavhengig interesseorganisasjon som forener kooperative
virksomheter over hele verden.
EuroCoop er forbrukersamvirkenes interesseorganisasjon i Europa
med sterke relasjoner inn i EU-parlamentet som åpner muligheter
for å komme med innspill og høringsuttalelser i saker som også
berører forbrukersamvirket i Norge. Coop Norge SA er representert
i styret for EuroCoop.

Coop har sluttet seg til helseministerens initiativ til å redusere salt
og mettet fett i matvarer for å bedre befolkningens helse. Det er
gjennomført store saltkutt i flere kategorier av egne merkevarer, og
dette arbeidet fortsetter. Det jobbes aktivt med å utvikle allergivennlige produkter, og vi tilbyr nå et bredt utvalg av hverdagsmat med
«Mat uten»-merking. Vi benytter norske råvarer så sant dette lar
seg gjøre, og er nest største merkebruker, målt i antall produkter,
av matmerket Nyt Norge.

• Årsmøtet Coop Norge
• Styret Coop Norge
• Kontrollkomiteen Coop Norge

OVERVÅKING OG KONTROLL

ÅRSMØTET COOP NORGE

Kvalitetsrevisjoner gjennomføres ut fra en risikobasert vurdering av
våre leverandører. Gjennom året har internkontrollsystemet for Coop
Norge Handel blitt oppgradert. For å sikre trygg mat i butikk, ble
det gjennomført internkontrollrevisjoner i alle butikker i 2015. Funn
i internrevisjoner avviksbehandles i felles portalløsning for trygg
mat. Vi har også utarbeidet et nytt felles trygg mat-system for alle
Coop-butikker, inkludert Norsk Butikkdrift.

Årsmøtet Coop Norge er organisasjonens høyeste organ og består
av 59 representanter. I de 20 største samvirkelagene, målt etter siste
års kjøp i Coop Norge, velger styrene i samvirkelagene selv direkte
52 representanter inn i Årsmøtet. Tre representanter velges av og
blant de øvrige samvirkelag gjennom elektronisk valg, mens fire
representanter velges av de ansatte i Coop Norge konsern. Av årsmøtets valgte representanter i 2015 var det 38 menn og 21 kvinner.

VIKTIG SPONSORSAMARBEID
Coop er en av Norges største og mest profilerte sponsorer. Vår
sponsorvirksomhet består av samvirkelagenes mange lokale
sponsorater og Coop Norges store, nasjonale satsinger. Sponsorvirksomheten retter seg i hovedsak mot tre områder som alle er
relevante for Coops virksomhet; mat, sport og omtanke.
Petter Northug og Alexander Kristoff er Coops fremste ambassadører for Team Coop-satsingen, som er Coops folkehelsesatsing.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
COOP NORGE HAR 3 STYRINGSORGANER:

Årsmøtets viktigste oppgave er å kontrollere at Coop Norge blir ledet
i samsvar med formålet, den alminnelige lovgivning, Coop Norge
sine vedtekter og de vedtak som Årsmøtet Coop Norge ellers fatter.
Det har vært to ordinære møter i 2015 og ett ekstraordinært møte.
Til sammen har Årsmøtet behandlet 31 saker der overtakelsen av
ICA Norge AS med videre prosess, organisering og oppfølging av
oppkjøpsplaner samt plan for fremtidig samvirkelags struktur har
vært de mest omfattende.
Ordfører for Årsmøtet Coop Norge Stig Mortensen (Coop Nord)
og varaordfører Tove Raastad Kvernberg (Coop Øst) ble begge
gjenvalgt på årsmøtet i juni 2015.

STYRETS ARBEID 2015
Styret har hatt 24 styremøter i 2015. I alt har styret behandlet 167
saker. Selskapet har på ordinær generalforsamling behandlet og
godkjent styrets innstilling til årsregnskap og beretning for 2014.
Styret har gjennom året fulgt nøye den markedsmessige utviklingen og løpende kanalisert nødvendig tiltak og konkurransekraft til
samvirkelagene.
Styrets hovedfokus gjennom året har vært knyttet til oppkjøpet av
ICA Norge AS og gjennomføring av det påfølgende og omfattende
integrasjonsarbeidet.

KJØP AV ICA NORGE AS
Den 4. mars 2015 godkjente Konkurransetilsynet Coop Norges kjøp
av ICA på vilkår av at 93 butikker ble solgt. Salg av 43 butikker til
Bunnpris og 50 butikker til NorgesGruppen ble gjennomført.

PLANLEGGING, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV
INTEGRASJONSPROSESSEN COOP/ICA
Styret har aktivt tatt del i og fulgt opp det omfattende integrasjonsarbeidet som var forutsatt å bli gjennomført etter overtakelsen av
ICA Norge. Hele organisasjonen i Coop Norge var berørt og deltok
i ulike aktiviteter gjennom året. Samarbeidet med samvirkelagene
om alle markedsmessige tilpassinger har vært avgjørende for å
lykkes i dette arbeidet.

COOP I NORGE STRUKTURPLAN 2015 – 2018.
Styret har deltatt aktivt i oppfølging av saken og forberedelser i
forbindelse med fremlegging av endelig forslag til strukturplan på
Årsmøtet Coop Norge i juni. Strukturplanen er drøftet i møter med
aktuelle samvirkelag og diskutert på møtene i Coop Distrikt.

SAMARBEID OG OPPFØLGING AV SAMVIRKELAG
Styret har på vanlig måte overvåket samvirkelagenes drifts- og resultatutvikling. Samhandlingsvilkårene for samvirkelagene er løpende
vurdert og justert for å sikre nødvendig konkurransekraft i markedet.
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avkastning fra kapitalen og innbetaling av avgift fra samvirkelagene
og Coop Norge. Fondet plasserer midlene i det norske obligasjonsmarkedet, for det meste i obligasjoner utstedt av norske offentlige
myndigheter. Samvirkelagenes Garantifond er ikke konsolidert inn i
konsernregnskapet til Coop Norge, ettersom Coop Norge ikke har
bestemmende innflytelse over selskapet. Samvirkelagenes representanter i Coop Norges årsmøte er generalforsamling for fondet.
Fondets totale drifts- og finansinntekter ble 51 millioner kroner.
Resultatet ble positivt med 49 millioner kroner. Fondets egenkapital
er 653 millioner kroner, eller 100 prosent av totalkapitalen. Styret i
fondet er valgt av årsmøtet for Samvirkelagenes Garantifond. Leder
av fondets styre er Lisbeth Bull Husby, mens Nils-Edvard Olsen,
Tove Raastad Kvernberg og Lars Arve Jakobsen utgjør resten av
styret. Geir Inge Stokke var ved årsskiftet daglig leder og medlem av
styret. Samvirkelagenes Garantifond er under tilsyn av Finanstilsynet.

FRAMTIDSUTSIKTER
Etter en vellykket integrasjon av ICA ser styret med optimisme
på Coops muligheter og utvikling i 2016. Coop har styrket sin
strategiske posisjon og plass i forbrukernes hverdag på mange
områder. Detaljhandels-områdene der Coop opererer er preget av
stadig hardere konkurranse samtidig som nye salgskanaler vokser
og utfordrer de tradisjonelle salgsformene.
Kjøpet av ICA Norge AS er et stort og strategisk viktig løft for
Coop, og vil også representere en stor endring både av vårt tilbud
til forbrukerne og for våre ansattes arbeidshverdag. Coop vil med
oppkjøpet nå ut til kundene på flere steder, og vi vil oppnå synergigevinster innen innkjøp, støttefunksjoner, logistikk og butikkdrift.
Fellesorganisasjonen i Coop Norge konsern har de siste årene
gjennomført flere effektiviseringstiltak, og skal være drifts- og detalj
handelsorientert med et tydelig kommersielt fokus for å styrke
konkurransekraften til samvirkelagene.

TILSETTING AV KONSERNSJEF

Detaljhandelsområdene der Coop opererer er preget av stadig
hardere konkurranse samtidig som nye salgskanaler vokser og
utfordrer de tradisjonelle salgsformene.

Tidligere administrerende direktør fratrådte sin stilling som administrerende direktør i selskapet den 7. februar 2015. Geir Inge Stokke
ble tilsatt som ny konsernsjef i november 2015, etter å ha vært
konstituert som administrerende direktør siden januar 2015, i forbindelse med sykefraværet til tidligere administreredne direktør.

Coop er en stor organisasjoen som preger samfunnet vårt, og
har vært en samfunnsansvarlig organisasjon i over 100 år. Denne
tradisjonen er et godt fundament for videre utvikling av Coop som
en viktig samfunnsaktør.

KONTROLLKOMITEENS ARBEID
Komiteen, som består av tre medlemmer og tre varamedlemmer, er
valgt av Årsmøtet Coop Norge. Komiteen skal påse at Coop Norge
konsern blir drevet i samsvar med vedtekter og Årsmøtet Coop
Norges beslutninger og den alminnelige lovgivning. Kontrollkomiteen
leverer egen årsmelding.

SAMVIRKELAGENES GARANTIFOND AL
Samvirkelagenes Garantifond er et andelslag hvor Coop Norge er
eneeier. Formålet med fondet er å garantere for låneinnskudd i samvirkelag som er innmeldt i Coop Norge. Fondet blir bygd opp med

Styret vil i 2016 spesielt legge vekt på å utnytte Coops muligheter
på følgende områder:

STYRKE MARKEDSPOSISJON OG TILBY ATTRAKTIVE BUTIKKER
Coop skal styrke og utvikle sin posisjon som nest største aktør i
det norske dagligvaremarkedet. Gjennom attraktive butikker og
en kjedeportefølje som er effektivt tilpasset kundesegmentene i
det norske dagligvaremarkedet skal vi fremstå som en attraktiv
samarbeidspartner for leverandørene og bli det foretrukne valget
blant forbrukerne. På byggevaremarkedet skal vi fortsette vår gode
utvikling og ytterligere ta nye markedsandeler.

FORNØYDE KUNDER OG MEDLEMMER
Fornøyde kunder er en forutsetning for å skape resultater på kort
og lang sikt. Kundenes oppfatning og valg av Coop beror i all
hovedsak på hva de opplever i sine butikkbesøk. Vareutvalg, pris,
kvalitet, service og ikke minst butikkpersonalet er avgjørende for at
kundene velger Coop og kommer tilbake igjen ved neste handel.
Styret legger vekt på at dyktige og entusiastiske medarbeidere i
alle ledd i Coop sammen skal bidra hver på sitt område til å skape
fornøyde kunder.

SATSE PÅ MENNESKENE I ORGANISASJONEN OG UTVIKLE
KOMPETANSE OG NYE LØSNINGER
Coop er en stor arbeidsgiver og har mange dyktige medarbeidere
som er avgjørende for verdiskapning og vekst. Det å gi medarbeiderne muligheter til å utvikle seg og tilegne seg økt kompetanse
som omsettes til effektivisering og nye løsninger er på kort og lang
sikt avgjørende for Coops utvikling og konkurransekraft. For styret
er utvikling av dyktige og motiverte medarbeidere den viktigste
ressursen i Coop sin virksomhet.

DAGLIGVARE
Lavpriskjedene forventes fortsatt å sette dagsordenen og prege
utviklingen i markedet, med fokus på sortiment, kvalitet og priskampanjer. Imidlertid vil det være viktig å få etablert en strategisk posisjonering som er sterk nok til å både bygge egne markedsmessige

tiltak ut over å «bare» svare på pris. Uansett kan det fortsatt forventes et sterkt pris- og kampanjefokus og en krevende konkurransesituasjon i alle markedssegmenter.
Egne merkevarer (EMV) vil fortsatt spille en viktig rolle for å skape
konkurransekraft, lønnsomhet, unikhet og å bygge opp rundt prisposisjonering for den enkelte kjede. Betydningen av EMV vil bli
større og Coop vil fortsatt ha et sterkt fokus på området.

BYGGEVARER
Utviklingen i privatmarkedet er preget av stabil vekst. Coop har
med vårt sterke konsept tatt markedsandeler i privat-markedet
hvert år de siste årene, og det forventes at denne utviklingen
fortsetter. Coop planlegger for sterk vekst gjennom åpning av
flere nye store byggevarehus fremover.
–––––––
Styret takker ansatte i hele konsernet, ledelse, medlemstillitsvalgte
og medlemmer for godt samarbeid og god innsats for å oppnå
gode resultater. Coop er et resultat av lagarbeid, og uten deres
hjelp ville vi ikke vært der vi er i dag. Styret ser at utfordringene vi
har foran oss er store, men har stor tro på at vi lykkes som målsatt
i det videre arbeidet.
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LISBETH BULL HUSBY
STYRELEDER

WILHELM GJERTSEN
NESTLEDER

TORE KLOVNING
STYREMEDLEM

TORE TJOMSLAND
STYRELEDER

TORIL OPSAL THORP
STYREMEDLEM

KNUT BERG
STYREMEDLEM

GUNN PINSLUND
STYREMEDLEM

TORE VEA BERGHAGENE
STYREMEDLEM

GEIR INGE STOKKE
KONSERNSJEF
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RESULTATREGNSKAP

BALANSE

MORSELSKAP
2014

KONSERN
2015

Note

52 53

Beløp i millioner kroner

2015

MORSELSKAP
2014

KONSERN

2014

2015

Note

Beløp i millioner kroner

2015

2014

31 257

34 913

Salgsinntekter

40 102

31 240

182

357

10

Utsatt skattefordel

346

63

29 277

32 800

Vareforbruk

35 493

28 400

-

-

11

Øvrig immaterielle eiendeler

2 143

815

1 980

2 113

95

83

2 075

2 196

97

146

1

-

2 317

2 758

2 415

2 904

(340)

51

(289)

Bruttofortjeneste

4 609

2 840

6

6

12

Varige driftsmidler

5 730

6 846

Andre driftsinntekter

2 573

1 844

4 411

4 711

3, 26

Investeringer i aksjer og andeler

713

716

4

Netto driftsinntekter

7 182

4 684

1 088

607

7, 13

Andre langsiktige fordringer

507

449

5 687

5 681

Anleggsmidler

9 439

8 889

5, 6, 7

Personalkostnader

2 953

1 556
Varer

1 693

1 044

Kundefordringer

1 483

1 424

11,12

Av- og nedskrivninger

918

258

-

-

8

Andre driftskostnader

4 373

2 370

1 263

1 837

Sum andre driftskostnader

8 244

4 184

608

349

15

Andre kortsiktige fordringer

1 034

1 323

597

1 253

19

Finansielle investeringer

1 253

597

16

(708)

(36)

DRIFTSRESULTAT

9, 19

(744)

82

167

(207)

(577)

Sum netto finans

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT

10

Skatt på ordinært resultat

ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATT

Minoritet

(207)

(577)

MAJORITETENS ANDEL AV ÅRETS RESULTAT

(207)

(577)

Overført til(fra) egenkapital

(207)

(577)

Sum overføringer

(1 062)

(275)

(1 337)

500

1 158

1 593

3 626

5 032

9 313

10 713

694

694
3 002

14

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 444

1 372

Omløpsmidler

7 907

5 760

17 346

14 649

694

694

3 419

4 547

(118)
SUM EIENDELER

382
17

Andelsinnskudd

214

(16)

3 579
-

-

(1 123)

366

4 273

3 696

8

4

79

141

-

-

Andre langsiktige forpliktelser

44

41

(1 131)

362

79

141

Avsetning for forpliktelser

307

41

-

-

18

Langsiktig gjeld

3 816

3 274

1 993

2 891

19

Innskudd

2 891

1 993

2 446

3 507

Leverandørgjeld

3 883

2 720

7

8

16

14

105

157

410

313

2 968

3 985

9 313

10 713

Annen egenkapital
Minoritetsinteresser
Egenkapital

7

10

Pensjonsforpliktelser

Betalbar skatt
Forskudd fra kunder

20

61

60

4 174

5 301

263

-

157

140

Annen kortsiktig gjeld

2 102

1 166

Kortsiktig gjeld

6 158

4 040

17 346

14 649

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
MORSELSKAP
2014

EGENKAPITALOPPSTILLING
KONSERN

2015

Beløp i millioner kroner

(289)

(744)

Ordinært resultat før skattekostnad

1

-

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger

(5)

-

Resultat fra datterselskaper

(9)

54

(302)

(690)

-

-

2015

MORSELSKAP
2014

(1 337)

382

941

258

-

-

Skatt, gevinster etc

(232)

(434)

Tilført fra årets virksomhet

(628)

206

134

(34)

Endring i varebeholdning

(284)

416

Endring i kundefordringer

180

(365)

375

1 061

Endring i leverandørgjeld

1 485

144

206

(780)

Endring i andre tidsavgrensningsposter

(467)

108

(5)

7

704

59

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (1)

54 55

Beløp i millioner kroner
Andelsinnskudd

Felleseid
andelskapital

Reservefond

Annen
egen
kapital

Total

694

421

1 295

2 070

4 480

(207)

(207)

1 863

4 273

(577)

(577)

1 286

3 696

Egenkapital 1.1.2014:
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2014:

694

421

1 295

Årets resultat
Egenkapital 31.12.2015:

694

421

1 295

Andelsinnskudd

Felleseid
andelskapital

Reservefond

Annen
egen
kapital

Minoritetsinteresser

Total

694

421

1 295

2 470

60

4 940

362

4

366

(4)

(4)

KONSERN
61

-

(5)

-

269

(316)

(241)

181

84

(135)

333

898

152

5

485

903

564

775

654

1 218

-

-

1 218

1 993

564

775

Kontantstrømseffekter ved kjøp/salg driftsmidler

(166)

(373)

Kontantstrømseffekter ved kjøp av aksjer/andeler og øvrig salg

(336)

(116)

Endring i finansielle investeringer

(316)

269

Endring i langsiktige fordringer

(167)

(81)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2)

(985)

(301)

Endring langsiktig gjeld og forpliktelser

1 640

628

-

-

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (3)

1 640

628

Netto endring i likviditetsbeholdning (1+2+3)

1 359

386

Likvide midler pr. 1.1.

1 432

1 106

53

(60)

Likvide midler pr. 31.12.

2 844

1 432

Endring i likviditetsbeholdning

1 359

386

Mottatt konsernbidrag

Kontanter ved tilgang/avgang selskaper i løpet av året

Likvide midler:
1 117

1 555

41

38

Ikke bundne bankinnskudd og kontanter
Bundne bankinnskudd

60

400

Finansielle investeringer

1 218

1 993

Sum

2 403

1 330

41

42

400

60

2 844

1 432

Beløp i millioner kroner

Egenkapital 1.1.2014:		
Årets resultat
Utbytte
Omregningsdifferanse/annet
Egenkapital 31.12.2014:

(1)
694

421

1 295

Årets resultat

2 831

60

5 301

(1 131)

8

(1 123)

(7)

(7)

Utbytte
Omregningsdifferanse/annet
Egenkapital 31.12.2015:

(1)

3
694

421

1 295

1 703

3
61

4 174

2015

2014

Selskap i Coop Norge Eiendom konsernet

34

50

Selskap i Coop Norge Handel konsernet, ex. Coop Norge Eiendom konsernet

27

10

Minoritetsinteresser under egenkapital

61

60

MINIORITETSINTERESSENE BESTÅR AV:
Beløp i millioner kroner
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NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2015
1. REGNSKAPSPRINSIPPER

GENERELT
Konsernet Coop Norge består av selskaper som driver handelsvirksomhet, engrosvirksomhet, eiendomsdrift samt industriell produksjon av matvarer. Morselskap i konsernet er Coop Norge SA.
Selskapene i konsernet fremgår av note 26.
Coop Norge SA er et samvirkelag og en fellesorganisasjon for samvirkelagene i Norge. Coop Norge SA eies av 98 samvirkelag som
er Coop Norge SAs medlemmer. Et samvirkelag er et selskap hvor
hvert medlems ansvar er begrenset til andelsinnskuddet og hvor
selskapets overskudd fordeles på medlemmene i henhold til deres
kjøp fra samvirkelaget (kjøpeutbytte/etterbetaling). Et samvirkelag
har som formål å skaffe sine medlemmer hensiktsmessige varer til
konkurransedyktige priser.
Hvert samvirkelag har innbetalt andelsinnskudd til Coop Norge SA.
25 prosent av eventuell etterbetaling (overskuddsdeling) fra Coop
Norge SA reinvesteres i økt andelsinnskudd. Dermed er det forskjell
på det enkelte samvirkelags andelsinnskudd i Coop Norge SA.
Andelsinnskuddet kan ikke omsettes. Dersom et medlem melder
seg ut, blir andelsinnskuddet tilbakebetalt. Eierne har således ingen
mulighet til gjennom salg å realisere de verdiene som egenkapitalen
representerer. Utover den nominelle verdi har andelsinnskuddet
kun verdi gjennom de fordeler som medlemskapet gir; kjøpeutbytte, etterbetaling, medlemstilbud, rabatter, gode rentevilkår mv.
Samvirkelag kan ikke kjøpes. Dette er en naturlig konsekvens av
at andelsinnskuddet ikke kan omsettes.
Samvirke-, innkjøps-, salgs- og produksjonslag som er enige i lagets
formål og vedtekter, har rett til å søke styret i Coop Norge SA om å
bli medlem mot å betale det fastsatte andelsinnskuddet. Se forøvrig
vedtektene i Coop Norge SA paragraf 4 og 6.
Styret i Coop Norge SA har gitt retningslinjer for hvordan overskuddslikviditet i Coop Norge SA kan plasseres i verdipapirer og/
eller bankinnskudd.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER
Konsoliderte selskap
Datterselskap er i konsernet definert som selskap der Coop Norge
SA har bestemmende innflytelse ved å kontrollere mer enn 50 prosent
av stemmene, direkte eller indirekte.
Tilknyttede selskap er i konsernregnskapet definert som selskap
der Coop Norge SA har betydelig innflytelse gjennom en eierandel
på 20–50 prosent. Disse selskapene konsolideres etter egenkapitalmetoden.

Eliminering av aksjer i datterselskap
I konsernregnskapet er datterselskap konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Ved oppkjøp av selskap er differansen mellom kjøpesummen for aksjene og selskapets totale egenkapital henført til de av
selskapets eiendeler eller forpliktelser som har mer-/mindreverdier.
Mer-/mindreverdier behandles i Coop Norges regnskap i henhold til
selskapets øvrige vurderingsprinsipper. Eventuell ytterligere restverdi
er i konsernregnskapet behandlet som goodwill, og oppføres med
både majoritetens og minoritetens andel. Goodwill avskrives i takt
med de underliggende forhold, dog med minst ti prosent per år.
Andre merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte
eiendelenes forventede levetid. Merverdier tilknyttet oppkjøp er
bokført med utsatt skatt i henhold til merverdianalysen, med unntak
av eiendommer anskaffet for utvikling/videresalg hvor gevinster
og tap realiseres gjennom salg av aksjer innenfor fritaksmodellen.
Tilknyttede selskap vises i henhold til egenkapitalmetoden, dvs. konsernets kostpris reguleres med andelen av selskapets resultat etter
skatt. Ved negativt resultat tas disse inn inntil kostprisen er i null,
med mindre ansvar for selskapets gjeld utover eierandelen er avtalt.
Resultatandeler vises som del av finansinntekter og kostnader.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi, er nedskrevet.
Ved salg eller annen avhendelse av varige driftsmidler er gevinst ført
som driftsinntekter og tap som driftskostnader.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som
forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
Anleggsmidlene nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som
ikke forventes å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste
av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de
fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
Avsetninger neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig, det vil
si normalt sett hvis avsetningen løper over mer enn ti år.

Leieavtaler

Salgsinntekter og netto driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Netto driftsinntekter presenteres etter fradrag for rabatt, merverdiavgift, eventuelle offentlige
tilskudd og vareforbruk.
Ordinære salgsrabatter (samarbeidsrabatter) samt etableringsrabatter
er ført til fradrag på salgsinntekter. Rabatter og provisjoner fra leverandører er ført til fradrag på varekjøp.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper
Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden
i selskapsregnskapet.

Skatter

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskap
som inngår i konsernregnskapet er eliminert. Minoritetsinteressene er
spesifisert på egen linje etter «Årsresultat» og på egen linje i balansen
under «Egenkapitalen». Konserninterne gevinster ved salg av anleggsmidler i mor er reversert og behandlet som en utsatt inntektsføring.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både betalbar formueskatt i morselskapet, betalbar skatt på inntekt og endring i utsatt
skatt. Utsatt skatt på balansedagen er beregnet med 25 prosent på
grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som forventes å gi opphav til betalbar skatt, samt
eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Effekt av endringer i skatteprosent tas med som del
av årets skattekostnad (estimatendring). Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller oppstått i én periode og
reverseres eller kan reversere i en senere periode. Utsatt skatt og utsatt
skattefordel som kan utlignes er oppført netto i balansen.

Eliminering av interne transaksjoner

Omregning av utenlandske selskaper

Immaterielle eiendeler

Coop Norge SAs heleide datterselskap Coop Norge Handel AS
er det utførende selskap i grossistvirksomheten. Det er inngått en
«Kost pluss»-avtale mellom selskapene som innebærer at Coop
Norge SA kjøper alle varer fra Coop Norge Handel AS med et påslag
på varekost med forhåndsavtalt margin. Videre kjøper Coop Norge
SA alle tjenester som utføres i Coop Norge Handel AS til kostpris
med unntak av enkelte særskilte poster.

Ved konsolidering av utenlandske selskaper er resultatregnskapet
omregnet til norske kroner etter gjennomsnittskurs for regnskapsperioden, mens balansen er omregnet etter balansedagens kurs. Effekt
av omregning vises direkte som endring i egenkapitalen.

Immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for
balanseføring er oppfylt. De immaterielle eiendelene avskrives lineært
over forventet levetid.

Regnskapet er satt opp i henhold til de krav som følger av regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som
omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de
skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For
gjeld legges analoge kriterier til grunn.

VURDERINGS- OG KLASSIFISERINGSPRINSIPPER
Eiendeler

Immaterielle eiendeler består av systemverdi, andre rettigheter og
goodwill.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er ført opp i balansen til historisk kostpris, redusert
med lineære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Avskrivningene er klassifisert i resultatregnskapet som ordinære avskrivninger.
Satsene for beregning av avskrivningene er fastsatt ut fra vurdering
av de enkelte driftsmidlers økonomiske levetid. Driftsmidler hvor

Leieavtaler klassifiseres som finansiell eller operasjonell leie etter en
konkret vurdering av den enkelte leieavtale. Leieavtaler der leietaker
ikke har en vesentlig del av risiko klassifiseres som operasjonelle
leieavtaler. Utbetaling ved operasjonelle leieavtaler (med fradrag for
eventuelle økonomiske tilskudd/bidrag fra utleier) føres over resultatregnskapet lineært over leieperioden.
Leieavtaler der konsernet har den vesentlige risiko og kontroll
klassifiseres som finansiell leieavtale. Varige driftsmidler under
finansielle leieavtaler balanseføres og tilhørende leieforpliktelser
blir inkludert i balanseposten annen langsiktig gjeld til nåverdien av
leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen
reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Lån
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en
ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn tolv måneder
fra balansedato.

Rentebytteavtaler (renteswap)
Selskapet bruker rentebytteavtaler til å styre sin risikoeksponering
for endringer i rentenivået (kontantstrømsikring).
Rentebytteavtaler som oppfyller kravene til å være kontantstrømsikringsinstrumenter balanseføres ikke.

Garantiansvar
Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/
avsluttede prosjekter kostnadsføres, og føres som avsetning under
kortsiktig gjeld i balansen. Avsetningen baseres på historiske
erfaringstall for garantier.

Finansielle investeringer
Verdipapirer i form av obligasjoner, sertifikater og omløpsaksjer er
klassifisert som finansielle investeringer og vurdert til markedsverdi
ved årets slutt. Anleggsaksjer klassifisert som langsiktige investeringer er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsaksjer nedskrives når
gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke
antas å være av forbigående karakter.

Innskudd
Samvirkelag har anledning til å motta og forvalte spareinnskudd fra
medlemmene. Ved siden av egenkapitalen er dette en viktig finansieringskilde for lagene. I den grad samvirkelag har overskuddslikviditet,
skal denne plasseres i Coop Norge SA. I balansen er disse innskuddene vist i egen gruppe mellom kortsiktig og langsiktig gjeld. Alle
innskudd kan tas ut på kort varsel, men tidsinnskudd og plasseringskonti har en langsiktig natur og representerer en stabil finansiering av
Coop Norge SA. Rentenivået på plasseringskonti i Coop Norge SA
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er knyttet til 3-måneders NIBOR slik denne fastsettes i pengemarkedet
bankene imellom. Fra 2012 er det i tillegg gitt tilbud der samvirkelagene
kan binde innskudd med fast rente. I den grad Coop Norge SA forvalter
midlene slik at avkastningen blir høyere enn renten på plasseringskonti,
blir overskuddet fra denne aktiviteten tilført medlemmene i henhold til
deres innskudd på plasseringskonti. Se også note 19.
 		

Valuta

Fordringer, leverandørgjeld og vareforskudd i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurser per 31. desember. Realisert kurstap og kursgevinst knyttet til varestrømmen er ført under driftsinntekter
og driftskostnader. Øvrige valutaeffekter er klassifisert under finansielle
poster, mens omregningsdifferanser på fordringer og gjeld til utenlandske
datterselskaper og tilknyttede selskaper er regnskapsført direkte mot
egenkapitalen. Av øvrige poster i balansen er kun ubetydelige poster
regnskapsført i utenlandsk valuta.

Sikring
Konsernet benytter sikringsinstrumenter for å kontantstrømsikre valutarisiko. Verdiendring på sikringsinstrumenter regnskapsføres ikke før
sikringsinstrumentet realiseres.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd, andre
kortsiktige og likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig
kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato
kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg
gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap.

Varelager
Lager av innkjøpte varer verdsettes til laveste av anskaffelseskost etter
glidende gjennomsnitt og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og
varer under tilvirkning vurderes til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning hvis virkelig verdi (salgspris med fradrag for salgskostnader) er
lavere enn kostpris. Salgskostnader inkluderer alle gjenværende salgs-,
administrasjons- og lagringskostnader.

Utsatt skattefordel
Utsatt skattefordel balanseføres bare i den grad det er sannsynlig at
det vil være framtidig skattepliktig overskudd som er stort nok til å
nyttiggjøre seg skattefordelen eller ved at det er identifisert eiendeler
med merverdier.

Avsetninger
For enkelte resultatposter i regnskapet avsettes det for forventede fremtidige kostnader basert på estimater og informasjon som er tilgjengelig
på tidspunkt for regnskapsavleggelse. Disse avsetningene kan avvike
fra faktisk kostnad. Avsetningene kan avvike fra fremtidige kostnader.
Avsetninger knytter seg eksempelvis til omstillingskostnader, tap på
fordringer, ukurans på varer og betinget tap som er sannsynlige og
kvantifiserbare, herunder omtvistede forhold og rettssaker.

2. ENDRINGER I KONSERNET

Følgende vesentlige endringer har funnet sted i Coop Norge konsern i 2015. For endringer i 2014 se årsrapport for 2014:
COOP NORGE HANDEL KONSERN
KJØP

KONSERN
KONSERN
Eierandel

Restruktureringskostnader

De beskrevne regnskapsprinsippene innebærer at ledelsen i Coop Norge
SA har anvendt estimater og forutsetninger som påvirker poster i resultat
og balanse. Estimatene baseres på erfaring og en vurdering av underliggende faktorer. Fremtidige hendelser og endringer i rammebetingelser
kan medføre at estimater og forutsetninger må endres. Endringer i
regnskapsmessige estimater resultatføres i den periode estimatene
endres med mindre utsatt resultatføring følger av god regnskapsskikk.
Vurderinger, estimater og forutsetninger som har vesentlig effekt for
regnskapet oppsummeres nedenfor.

Kostnader knyttet til restrukturering av virksomhet periodiseres i henhold
til sammenstillingsprinsippet. Kostnader knyttet til restrukturering anses
som pådratt når plan for gjennomføring er vedtatt og, hvor aktuelt,
nødvendig informasjon er gitt til berørte ansatte.

Avskrivninger
Avskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler er basert på
antatt levetid for disse. Endrede markedsforhold, teknologisk utvikling og
fremtidige beslutninger kan påvirke forventet levetid. Dette kan gi grunnlag for endrede avskrivningsprofiler og kan påvirke fremtidige resultater.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere
enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det
laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer.
Hvis balanseført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp, foretas det
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste
av netto salgsverdi og verdi i bruk.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede, med unntak av nedskrivning av goodwill.

Pensjonskostnader og -forpliktelser
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning
på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om levealder, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler i kollektive ordninger vurderes til virkelig
verdi og fratrekkes i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i
forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt
gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den
grad de overstiger ti prosent av den største av pensjonsforpliktelsene
og pensjonsmidlene (korridor).
Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie
for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i
samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner.

Endring i klassifisering
Det er foretatt en endring av klassifisering av visse forskudd fra kunder
i balansen. Sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende.

Type selskap

TradeWay AS

50,01 %

Datterselskap

Goman Kjelstad AS

50,01 %

Datterselskap

100 %

Datterselskap

ICA Norge AS

Coop Norge Handel AS har i 2015 overtatt alle aksjene i ICA Norge
AS. Oppkjøpstidspunktet er 13. april 2015, og selskapet er konsolidert
med virkning fra denne dato. Ved avtaleinngåelsen hadde ICA 553
dagligvarebutikker i eget eie eller med franchisetagere. I forbindelse
med betingelser stilt av Konkurransetilsynet knyttet til oppkjøpet, ble
91 ICA-eide butikker solgt til Norgesgruppen og Bunnpris.

Etter overtagelsen er navnet på selskapet endret til Norsk Butikkdrift
AS, og det er iverksatt integrering av selskapets virksomhet i Coop
konsernets virksomhet. Integrasjonen er i all hovedsak fullført i mars
2016. Integrasjonen innebærer i hovedsak omprofilering av butikker
til Coops kjeder og samordning av staber, grossist- og transportvirksomhet. Når integrasjonen er gjennomført vil omlag 110 butikker være
nedlagt og samlet antall årsverk i konsernet være redusert med omlag
650 på hovedkontor og logistikk.

OPPKJØPSANALYSE
Beløp i millioner kroner
Anskaffelseskost

2 188

Merverdi avtalefestede rettigheter

515

Merverdi merkenavn

78

Utsatt skatt på netto merverdier

160

Balanseført utsatt skattefordel knyttet til framførbare underskudd

Bruk av estimater og informasjon om betydelige estimater

58 59

(160)

Goodwill

Anskaffelseskost består av kontant vederlag for kjøpte aksjer samt
transaksjonskostnader.
ICA Norge AS hadde ved oppkjøpet et betydelig skattemessig
framførbart underskudd. Det er ikke balanseført utsatt skattefordel
ved oppkjøpsanalysen ut over et beløp som tilsvarer utsatt skatt
forpliktelse på identifiserte merverdier.

849

Avtalefestede rettigheter avskrives over forventet avtaletid som er
10 år. Merkenavn består av navn med begrenset brukstid og disse
avskrives over 1 år. Øvrige merkenavn avskrives over 10 år. Goodwill
avskrives over forventet levetid som er satt til 10 år.

PROFORMA INFORMASJON
2015
Salgsinntekter

43 684

2014
45 711

Proforma salgsinntekter viser salgsinntekter for hele 2014 og 2015 som om oppkjøpet av ICA Norge hadde skjedd per 1. januar 2014.
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2. ENDRINGER I KONSERNET forts.

Eierandel

Type selskap

3. INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER
DATTERSELSKAPER I MORSELSKAP

COOP NORGE EIENDOM KONSERN

Coop Norge Eiendom har som formål å kjøpe, utvikle,
drifte og videreselge forretningseiendommer, først og
fremst for Coops handelsvirksomhet i Norge. Ved rullering

60 61

av porteføljen av eiendommer vil hvert år et antall selskap
og andeler selges og nye komme til. Følgende vesentlige
endringer har funnet sted i 2015:

Eierandel

Type selskap

Beløp i millioner kroner

Anskaffelsesår

Kontor

Eierandel

Stemmeandel

Resultat
2015

Egenkapital
per 31.12

Bokf. verdi
31.12.15

Coop Norge Handel AS

2007

Oslo

100 %

100 %

239

4 014

4 542

Smart Club AS

2008

Oslo

100 %

100 %

5

162

169

Sum

SALG

4 711

Asktorvet 1 Eiendom AS

100 %

Datterselskap

Breiviksenteret AS

100 %

Datterselskap

TILKNYTTEDE SELSKAPER I KONSERN

Grenland Handelspark AS

100 %

Datterselskap

Nedenfor er vist årets endring i konsernets verdi for vesentlige tilknyttede selskaper

Hadelandsparken AS

100 %

Datterselskap

Hadelandsporten AS

100 %

Datterselskap

Hangaren Lade AS

100 %

Datterselskap

Hensmoen Eiendom AS

100 %

Datterselskap

Amco Eiendom AS

Jonsten Råde AS

100 %

Datterselskap

Coop Vest Eigedom AS

Lilletunveien 3 AS

100 %

Datterselskap

Coop Innlandet Eiendom AS

51

46

2

48

Mo Handelspark AS

100 %

Datterselskap

Coop Øst Etablering AS

25

43

3

46

Smalvollveien 65 AS

100 %

Datterselskap

Ålgård Sentrum Eiendom AS

31

34

8

3

45

Storveien 81 Eiendom AS

100 %

Datterselskap

Anton Jensens gt 1 Eiendom AS

-

-

40

-

40

Tangerud Eiendom AS

100 %

Datterselskap

Coop Trading AS

Beløp i millioner kroner

34

18

(2)

16

Coop Eiendom Orkla Møre AS

15

15

-

15

-

(16)

(1)

(17)

50 %

Tilknyttet selskap

Jessheim Vest Næring AS

34 %

Tilknyttet selskap

Kilen Handelspark AS

Datterselskap

81

Coop Vestfold og Telemark Eiendom AS

Jernbanegaten Lillestrøm AS

50 %

293

29

Tilknyttet selskap

100 %

1

4

50 %

Årvold Park AS

6

(1)

Haugesundgaten Eiendom AS

Storgata 29 Eiendom AS

10

75

Bokf.
verdi
31.12.15

54

Åsane Utvikling AS

Datterselskap

282

21

Res.
Av/ Konsernandel
nedskr
bidrag/ Andre
2015 merverdi
utbytte
just.

25

Nedsalg fra 100% til 50%

100 %

249

Tilgang Avgang
2015
2015

7

50 %

Nedre Nøttveit 12 Eiendom AS

Bokf.
verdi
1.1.2015

39

Anton Jensens gate 2 AS

KJØP

Opp
rinnelig
kostpris
1.1.2015

(23)

2

32

Øvrige tilknyttede selskaper

55

67

12

(12)

(3)

(2)

-

1

63

Sum tilknyttede selskap

527

643

60

(12)

21

(1)

(23)

3

691

Investering i andre aksjer og andeler

73

22

716

713

Datter av tilknyttet selskap
Sum investeringer i aksjer og andeler
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6. GODTGJØRELSER

4. VIRKSOMHETSOMRÅDER
KONSERN

Godtgjørelser til ledende personer:

5.
VIRKSOMHETSOMRÅDER
2015

Beløp i millioner kroner
Vareforsyning/
engros

Detaljhandel

Eiendomsvirksomhet

Annet/
eliminering

COOP NORGE SA
Beløp i tusen kroner

Konsern

Kontrollkomité

Virksomhetstall
Driftsinntekter

36 537

herav interne
Driftsresultat
Segmenteiendeler
Segmentgjeld

7 266

523

(1 651)

Årsmøtet

42 675

1 626

24

1

(1 651)

-

79

(1 471)

330

-

(1 062)

11 033

3 820

4 081

(1 588)

17 346

9 936

1 494

2 312

(570)

13 172

5

150

-

333

Av- og nedskrivninger

231

610

77

-

918

Vareforsyning/
engros

Detaljhandel

Eiendomsvirksomhet

Annet/
eliminering

Konsern

32 698

-

423

(37)

33 084

37

-

30

(67)

-

273

-

229

(2)

500

Segmenteiendeler

9 277

-

5 906

(534)

14 649

Segmentgjeld

6 255

-

4 132

(1 039)

9 348

2014

Beløp i millioner kroner

622
1 483

4 997

8 431

Aktuarberegnet pensjonskostnad

699

1 871

Naturalytelser

214

318

5 910

10 620

Konsernsjef/administrerende direktør *)
Lønn

Driftsinntekter
herav interne
Driftsresultat

I godtgjørelse til konsernsjef/administrerende direktør er kun lønn til nåværende administrerende direktør inkludert for 2015. Lønnen i oversikten er lønn mottatt fra
selskaper i Coop Norge SA konsern. Coop Norge Handel AS betalte i 2015 et management fee på 2 millioner kroner til Coop Norge SA for tjenestene han utførte som
administrerende direktør for selskapet. I tillegg ble det i 2014 kjøpt tjenester for 7,8 millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet av ICA Norge AS som er aktivert som en
del av transaksjonskostnaden.

*) 

Den 7. februar 2015 fratrådte tidligere admistrerende direktør denne
stilling i Coop Norge SA og Coop Norge Handel AS.

Virksomhetstall

Investeringer
Operasjonelle investeringer 1)

214

-

471

-

685

Av- og nedskrivninger

186

-

72

-

258

Geir Inge Stokke ble konstituert 23. januar 2015 som administrerende
direktør i Coop Norge SA og Coop Norge Handel AS og ble utnevnt
som konsernsjef i Coop Norge SA og administrerende direktør
i Coop Norge Handel AS med virkning fra 3. november 2015.
Ansettelsesforholdet reguleres av separate ansettelsesavtaler med
henholdsvis Coop Norge SA og Coop Norge Handel AS.
Konsernsjef er medlem av og inngår i de til enhver tid gjeldende
kollektive pensjons- og forsikringsordninger i konsernet. I tillegg er
han medlem av Coop Norge SA’ individuelle driftspensjonsordning
med pensjonsalder 67 år. Denne ordningen har et tak mht.
pensjonsgrunnlaget, og det er derfor inngått en særskilt
pensjonsavtale mellom konsernsjef og Coop Norge SA som sikrer
en pensjon tilsvarende 66 prosent av sluttlønn ved fylte 67 år.

Andre driftsinntekter i 2014 utgjør gevinster ved salg av eiendom
450 millioner kroner og leieinntekter eiendom 305 millioner kroner.
Konsernets virksomhet utenfor Norge er ubetydelig, og det
presenteres derfor ikke geografisk segmentinformasjon.

Andre driftsinntekter i 2015 utgjør gevinster ved salg av eiendom
534 millioner kroner og leieinntekter eiendom 273 millioner kroner.

5. PERSONALKOSTNADER
MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

Beløp i millioner kroner

2015

2014

48

72

Lønninger, honorarer, m.m.

2 216

1 090

7

11

Arbeidsgiveravgift

287

156

25

64

Pensjonskostnader

335

110

17

(1)

Andre ytelser

115

200

97

146

Personalkostnader

2 953

1 556

48

118

Antall årsverk

4 214

1 925

Konsernsjefen deltar for tiden ikke i noen bonusordninger og er heller
ikke berettiget til særskilt vederlag for styreverv i konsernets selskaper.
Den gjensidige oppsigelsestiden er 6 måneder, og ved oppsigelse fra
Coop Norge SA/Coop Norge Handel AS sin side har konsernsjefen
rett til å motta etterlønn i 18 måneder.
Øvrig konsernledelse er medlemmer i de til enhver tid gjeldende
pensjons- og forsikringsordninger som gjelder for konsernet,
herunder driftspensjonsordninger for lønn over 12G. For ansatte med
ytelsesbasert driftspensjonsordning gir denne en samlet pensjon
inkludert folketrygdens ytelser på 66 prosent av lønn. For ansatte med
innskuddspensjon avsettes det årlig sparebeløp med utgangspunkt i
lønn over 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.
Samlet godtgjørelse utbetalt til medlemmer av konsernledelsen:
Antall medlemmer: 10. Beløp: 23 millioner kroner.
Det er ikke ytt lån til eller stilt sikkerheter til fordel for konsernsjef/
administrerende direktør eller styrets leder.

Investeringer i anleggsmidler omfatter ikke tilganger ved kjøp av virksomhet, herunder goodwill.

1) 

I forbindelse med integrasjonen av ICA Norge AS i Coops
organisasjon er resultatet for 2015 belastet med engangskostnader
i størrelsesorden 900 millioner kroner. Beløpet fordeler seg på
forpliktelser knyttet til lokaler i nedlagte butikker, nedskrivning av
butikkinventar og varelager, og øvrige avsetninger.

115

458

Sum
228

2014

115

1 599

Styret

Investeringer
Operasjonelle investeringer 1)

2015

GODTGJØRELSE TIL KONSERNREVISOR:
MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

Beløp i tusen kroner

2015

2014

320
9

439

Lovbestemt revisjon

5 468

3 130

111

Attestasjon

523

505

Skatte- og avgiftsmessig bistand

-

160

2 312

2 350

Andre tjenester

2 641

3 060

Sum

I tillegg ble det i 2014 kjøpt andre tjenester for 7,8 millioner kroner i forbindelse med kjøpet av ICA
Norge AS som er balanseført som en del av ansaffelseskost.

220

299

7 236

11 999

13 447

15 933
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8. ANDRE DRIFTSKOSTNADER

7. PENSJONFORPLIKTELSER

Konsernets pensjonskostnader viser de ansattes opptjente rettigheter
til fremtidig pensjon. Bedriften har både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonsordninger. I en innskuddsbasert pensjonsordning yter
bedriften et årlig innskudd basert på den ansattes lønn, mens i en
ytelsesbasert ordning har bedriften ansvaret for å sikre den ansatte et
bestemt pensjonsbeløp i forhold til sluttlønn og beregnet folketrygd.

Konsernets gjenværende pensjonsordninger er innskuddsordninger
som dekker alle ansatte, samt tilleggsordninger for lønn over 12G og
individuelle pensjonsavtaler for ledende ansatte. For de gjenværende
ytelsesordningene avsettes det for påløpte forpliktelser og utbetalinger
dekkes over drift. For Coop Norge konsern utgjør ikke resultatført
aktuarielt tap 80 millioner kroner per 31.desember 2015.               

Konsernets kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger ble avviklet i
2015. Kostnader og forpliktelser knyttet til den avviklede ytelsesordningen og over-drift pensjoner er beregnet av aktuar. Det er benyttet
forutsetninger i tråd med anbefalingene fra Norsk Regnskapsstiftelse.
Økt pensjonskostnad i 2015 som skyldes avviklingen av ytelsesordningene er 140 millioner kroner for Coop konsernet.

Alle bedrifter i Coop konsernet har etablert innskuddspensjon for sine
ansatte. Selskapets og konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller
lovkravene til obligatorisk tjenestepensjon.

MORSELSKAP
2014

KONSERN
2015

64 65

Beløp i millioner kroner

2015

2014

BEREGNINGSFORUTSETNINGER
2,3 %

2,5 %

Diskonteringsrente

2,5 %

2,3 %

3,2 %

3,3 %

Avkastning på pensjonsmidler

3,3 %

3,2 %

2,5 %

2,3 %

Lønnsregulering

2,3 %

2,5 %

2,5 %

2,3 %

G-regulering

2,3 %

2,5 %

0,0 %

0,0 %

Pensjonsregulering

0,0 %

0,0 %

SAMMENSETNING AV NETTO PENSJONSKOSTNADER

MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

Beløp i millioner kroner

2015

2014

2

1

Markedsføringskostnader

992

810

-

-

Frakt

810

695

10

4

Leie lokaler, energi og øvrige lokalkostnader

766

126

114

4

Markedsstøtte til struktur

4

114

Leie maskiner, inventar og kostnadsførte anskaffelser

173

90

-

-

Fremmede tjenester

450

241

Reparasjon og vedlikehold

292

123

Andre driftskostnader

886

171

4 373

2 370

1

2

2 166

2 662

13

25

1

1

10

59

2 317

2 758

Kostnader til grossistvirksomhet i Coop Norge Handel AS

Sum

Økningen i andre driftskostnader for konsern er i hovedsak relatert til ICA oppkjøpet og integrasjon av selskapet med betydelige
engangskostnader.

9. FINANSIELLE POSTER
MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

-

-

Beløp i millioner kroner

2015

2014

Resultat fra tilknyttede selskaper

1

12

Renteinntekter fra datterselskap

-

-

7

11

4

7

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

50

34

6

5

Rentekostnad på pensjonsforpliktelse

39

50

30

22

(2)

(2)

(31)

(34)

3

3

Renteinntekter fra tilknyttede selskap

-

(11)

(173)

-

4

1

Renteinntekter fra samvirkelag

2

4

-

-

1

-

8

20

Renteinntekter fra andre

65

43

16

63

Resultatført avvik fra forutsetninger/plan

386

24

65

15

Avkastning på investeringsportefølje

23

54

24

62

Netto pensjonskostnader etter NRS

272

74

-

-

Valutagevinst

12

6

1

2

63

36

5

-

Mottatt konsernbidrag fra datterselskap

-

-

110

1

-

Andre finansinntekter

1

-

116

61

110

118

25

64

Forventet avkastning på pensjonsmidler
Avkortning/oppgjør
Adminstrasjonsomkostninger

Kostnadsført innskudd og pensjoner over drift
Sum pensjonskostnader

335

Sum finansinntekter

SAMMENSETNING AV NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE PER 31.12
215

177

69

6

146

171

(67)

Brutto pensjonsforpliktelse

3

2

55

84

6

8

Rentekostnader andre inkl. rentebytteavtale

-

-

Valutatap

-

-

Nedskrivning finansielle anleggsmidler

1

3

Andre finanskostnader

65

97

Sum finanskostnader

378

1 599

48

1 076

Netto pensjonsforpliktelse

330

523

(30)

Ikke-resultatførte avvik fra forutsetninger

(80)

(533)

79

141

Balanseført netto pensjonsforpliktelse (overfinansiering)

250

(10)

-

-

13

5

79

141

263

(5)
51

(36)

Pensjonsmidler

Uforsikret pensjonsforpliktelse utenfor NRS
Balanseført netto pensjonsforpliktelse (overfinansiering)

Rentekostnader til datterselskap
Rentekostnader til samvirkelag

Sum netto finans

-

-

84

55

266

177

9

14

23

-

4

2

386

248

(275)

(118)

REGNSKAP OG NOTER – COOP ÅRSRAPPORT 2015

10. SKATTER

11. IMMATERIELLE EIENDELER

MORSELSKAP
2014

66 67

KONSERN
2015

Beløp i millioner kroner

2015

KONSERN
2014

Andre imm.
eiendeler

ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Beløp i millioner kroner

848

310

1 158

720

867

1 587

1

(286)

(285)

1 569

891

2 460

-

-

Betalbar skatt

8

7

Anskaffelseskost 2015

-

1

For lite (for mye) avsatt i fjor

1

-

Tilgang

(89)

(176)

(231)

2

Avgang/reklassifisering

7

8

8

7

Anskaffelseskost 31.12. 2015

(82)

(167)

(214)

16

Endring i utsatt skatt
Formueskatt
Skattekostnad

Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.2015

Goodwill

Sum

(235)

(82)

(317)

1 334

809

2 143

188

64

252

5–40 år

5–10 år

Lineær

Lineær

BEREGNING AV ÅRETS BETALBARE SKATT
(289)

(744)

Ordinært resultat før skatt

-

-

(36)

(8)

(89)

8

414

744

-

-

Grunnlag betalbar skatt

-

-

7
7

Årets avskrivninger

(1 337)

382

(22)

(28)

60

(335)

Forventet økonomisk levetid

Endring midlertidige forskjeller

823

(321)

Avskrivningsplan

Endring i framførbart underskudd

480

329

4

27

Skatt 27%

8

7

ICA Norge

8

Formueskatt

8

7

Goman-bakerier

8

Sum betalbar skatt i balansen

16

14

Resultatandeler fra tilknyttede selskap
Permanente forskjeller

SPESIFIKASJON AV GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT
(61)

(49)

Varige driftsmidler

(85)

528

(33)

(19)

Kortsiktige fordringer

(31)

(9)

Varelager

(194)

(113)

Avsetninger for forpliktelser

(224)

5

-

-

(44)

(107)

79

63

(132)

(86)

Gevinst og tapskonto
Avsetning etter god regnskapsskikk

83

104

(743)

(165)

(483)

(1 228)

Ligningsmessig underskudd

(5 743)

(583)

(674)

(1 426)

Grunnlag beregning utsatt skatt

(6 937)

(233)

-

-

Midlertidige forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt

(5 552)

-

(674)

(1 426)

Sum skattereduserende midl. forskjeller

(1 385)

(233)

(182)

(357)

(346)

(63)

-

-

(52)

7

(89)

(175)

(231)

2

(78)

(201)

(361)

22

Utsatt skattefordel i balansen
Effekt av kjøp og salg konsernselskaper
Endring utsatt skattefordel i resultatregnskapet

AVSTEMMING AV KONSERNETS SKATTEPROSENT

7

7

(10)

(2)

-

-

-

-

-

28

27% skatt av ordinært resultat før skatt
Formueskatt

7

7

10

(17)

Endring poster som ikke inngår i beregning av utsatt skatt

117

-

Korreksjon av skatt for tidligere år

(16)

-

28

-

Permanente forskjeller

Effekt av endret skattesats

(1)

1

Andre endringer

1

4

(82)

(167)

Skattekostnad

(214)

16

Balanseført goodwill fordeler seg som følger:

Ved tilbakekjøpet av Coop Norge Handel AS fra Coop Norden
AB i 2007 fikk Coop Norge full tilgang til Coop Norge Handels
virksomhet i Norge; leverandøravtaler, systemer knyttet til logistikk
og distribusjon av varer til samvirkelagene i Norge. Kostpris knyttet til denne verdien, kalt systemverdi, er balanseført som andre
immaterielle eiendeler og avskrives lineært over antatt levetid, som
er satt til 40 år.

789
20

Andre immaterielle eiendeler består av systemverdi med 736 millioner kroner, avtalefestede rettigheter med 478 millioner kroner,
merkenavn med 22 millioner kroner, IT systemer med 74 millioner
kroner og leierettigheter med 24 millioner kroner.
Goodwill relatert til ICA avskrives over 10 år og er synergier som forventes realisert over 10 år. Synergier er blant annet innkjøp og logistikk.
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12. VARIGE DRIFTSMIDLER

13. ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER

MORSELSKAP

MORSELSKAP

KONSERN

Tomter,
bygninger
og
annen
fast
eiendom

Driftsløsøre,
inventar,
transportmidler

Sum

6

21

27

-

-

-

-

-

-

-

Tomter,
bygninger
og
annen
fast
eiendom

Maskiner
og
anlegg

Driftsløsøre,
inventar,
transportmidler

Anlegg
under
utførelse

Sum

6 829

1 261

764

824

9 678

Tilgang

188

45

520

89

842

-

Avgang

(261)

(68)

(156)

(35)

(520)

-

Tilgang/avgang kjøp og salg konsernselskaper

(2 023)

51

543

(66)

(1 495)

-

-

-

6

21

27

Beløp i millioner kroner
Anskaffelseskost per 1.1.2015

Reklassifisering
Anskaffelseskost per 31.12.2015

-

(21)

(21)

-

-

-

Akkumulerte nedskrivninger 31.12

6

-

6

Bokført verdi per 31.12.2015

-

-

-

Årets avskrivninger på varige driftsmidler

-

-

-

-

-

-

Akkumulerte avskrivninger 31.12

50 år

Tilknyttede selskap, rentebærende

109

195

34

34

Samvirkelag, rentebærende

126

34

Sum ansvarlige lån

35

34

144

229

-

-

LANGSIKTIGE FORDRINGER PÅ:
959

155

Datterselskap, rentebærende

-

-

Tilknyttede selskap, rentebærende

-

-

Andre selskap/organisasjoner, rentebærende

77

92

275

46

-

(607)

-

-

-

Pensjonsmidler, note 7

6

5

1 671

205

8 505

3

-

Samvirkelag, rentebærende

-

3

-

418

Andre fordringer, rentefri

5

74

962

573

Sum langsiktige fordringer

363

220

1 088

607

Andre langsiktige fordringer

507

449

(529)

(814)

-

(2 514)

(198)

(2)

(4)

(57)

(261)

3 971

758

853

148

5 730

229

73

344

-

646

Årets nedskrivninger/reversering
nedskrivninger

20

-

-

-

20

Sum årets av- og nedskrivninger og
reversering av nedskrivninger

20

-

-

-

666

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

2014

-

I tillegg er det pr 31. desember 2015 regnskapsført 97 millioner kroner
under Andre langsiktige fordringer leasingkontrakter inngått i Coop

Norge Handel AS og som gjelder kassesystem som leies ut videre til
samvirkelagene og franchisetakere. Leieperiodene varierer fra 3–5 år.

14. VARER

15–100 år
3–10 år

Driftsløsøre, inventar og utstyr

-

-

2015

1 289

MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

-

-

Beløp i millioner kroner
Innkjøpte råvarer

2015

2014

71

58

-

-

Ferdige tilvirkede varer

20

24

-

-

Innkjøpte handelsvarer

1 602

962

-

-

Sum varer

1 693

1 044

3–10 år
15. ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Ikke balanseførte leieforpliktelser
vedrørende driftsmidler:
-

92

Beløp i millioner kroner

607

Maskiner og anlegg
3–7 år

2015

5 340

(1 171)

Bygg

KONSERN

2014

ANSVARLIGE LÅN TIL

Selskapet benytter lineære avskrivninger
for alle varige driftsmidler.
Den økonomiske levetiden for
driftsmidlene er beregnet til:

-

68 69

MORSELSKAP
598

-

112

-

710

2014

KONSERN
2015

Beløp i millioner kroner

2015

2014

Fordring opptjente inntekter/salg av eiendeler

533

930

Fordring merverdiavgift

284

210

-

25

210

248

-

-

Forskuddsbetalte kostnader

59

73

-

-

Fordring tilknyttede selskaper

2

24

7

-

Fordringer samvirkelag

-

7

362

14

Fordring på datterselskaper

-

-

5

-

24

62

608

349

Fordring konsernbidrag
Andre kortsiktige fordringer
Sum andre kortsiktige fordringer

-

-

156

79

1 034

1 323
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16. BANKINNSKUDD OG KONTANTER

18. LANGSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

0

0

41

38

1 117

1 555

1 158

1 593

70 71

Beløp i millioner kroner

2015

KONSERN
2014

Kontanter

90

0

Bundne midler

41

42

Andre bankinnskudd

2 313

1 330

Sum bankinnskudd

2 444

1 372

Coop Norge SA har ubenyttede trekkrettigheter i bank på 250 millioner
kroner per 31. desember 2015.
Coop Norge Handel konsern har kassekreditter med en øvre trekkgrense på 930 millioner kroner, hvorav 899 millioner kroner er ubenyttet
per 31. desember 2015.

Coop Norge Eiendom AS har ingen ubenyttede trekkrettigheter
utenfor konsernet. Selskapet har trekkrettigheter i Coop Norge SA
på 955 millioner kroner som per 31. desember 2015 er trukket med
155 millioner kroner.

Beløp i millioner kroner

2015

Beløp
Sum langsiktig gjeld per 31.12

Forfall
innen
1 år

Gj.snitt
rente

3 816

2014

4,4 %

Forfall
senere
enn 5 år
224

425

Konsernets låneavtaler inneholder betingelser knyttet til oppfyllelse
av visse nøkkeltall i forhold til rentedekningsgrad, forholdet mellom

Beløp

Gj.snitt
rente

Forfall
innen
1 år

Forfall
senere
enn 5 år

3 274

3,5 %

1 396

138

kontantstrøm og gjeldsnivå, og egenkapitalandel. Konsernet tilfredsstiller disse betingelsene.

19. INNSKUDD OG FINANSIELLE INVESTERINGER
INNSKUDD

17. EGENKAPITAL I MORSELSKAPET

Innskudd fra samvirkelag og relaterte selskaper, vist som gjeld i balansen

Andelskapitalen i Coop Norge SA består av andelsinnskudd fra innmeldte lag. Lagenes ansvar for Coop Norge SAs forpliktelser begrenses
til andelskapitalen. Selskapet kan utdele etterbetaling (overskuddsdeling)
til medlemmene innenfor rammen av forsvarlig egenkapital og vedtek-

tenes bestemmelser begrenset oppad til årsoverskuddet. Selskapet
kan innenfor de samme rammene yte konsernbidrag til innmeldte lag
og foretak i Coop Norge SA konsern.

Samvirkelagene plasserer sin overskuddslikviditet hos Coop Norge SA.
Disse innskuddene utgjør ved årsslutt 2 891 millioner kroner inkludert
renter. Renten på plasseringskonto fastsettes hver måned ut fra forrige
måneds 3 måneders NIBOR, men er avhengig av innskuddets størrelse (rentetrinn ved 5 og 100 millioner kroner). Tilbudet er utvidet og

31.12.2015

31.12.2014

2 891

1 993

fornyet årlig, for 2015 på 3,65 prosent rente for innskudd med forfall
31.12.2015, 4,15 prosent med forfall 31.12.2016 og 4,65 prosent
med forfall 31.12.2017. Disse innskuddene utgjorde 1 659 millioner
kroner per 31.12.2015 og er inkludert i beløpet over. Rentekostnaden
i 2015 var 3,03 prosent av gjennomsnittlig innskudd.

DE STØRSTE EIERNE AV COOP NORGE SA
Beløp i millioner kroner
Coop Øst SA

Andelsinnskudd i %

Antall medlemmer

129

18,6 %

303 693

Coop Sørvest SA

62

8,9 %

175 037

Coop Midt-Norge SA *)

58

8,4 %

132 360

Coop Orkla Møre SA

46

6,6 %

82 063

Coop Innlandet SA

45

6,5 %

80 506

FINANSIELLE INVESTERINGER		

Beløp i millioner kroner

Pålydende/
Ansk.kost
31.12.2015

Balanseført
markedsverdi
31.12.2015

Avkastning
2015

Pålydende/
Ansk.kost
31.12.2014

Balanseført
markedsverdi
31.12.2014

Coop Nord SA

44

6,3 %

86 462

Bankinnskudd og sertifikater

400

400

1,9 %

60

60

Coop Vest SA

35

5,1 %

52 277

Norske aksjefond

74

77

4,7 %

24

27

Coop Hordaland SA

34

5,0 %

112 326

Globale aksjefond

102

130

12,6 %

52

69

15

18

1,0 %

15

17

Coop Økonom SA

29

4,2 %

60 813

Kombinasjonsfond

Coop Vestfold og Telemark SA

28

4,0 %

89 310

Norske obligasjonsfond

252

247

3,0 %

165

167

361

381

1,1 %

239

257

1 204

1 253

2,4 %

555

597

Coop Nordland SA

22

3,1 %

45 089

Globale obligasjonsfond

Coop Helgeland SA

17

2,5 %

24 714

Sum/gjennomsnitt

Coop Finnmark SA

17

2,4 %

24 045

Coop Vestviken SA

16

2,4 %

34 235

Coop Inn-Trøndelag SA *)

15

2,1 %

20 246

Coop Steinkjer SA

14

2,0 %

20 979

Coop Oppdal SA

12

1,8 %

19 883

Coop Fosen SA

6

0,9 %

6 708

Coop Sør-Helgeland SA

5

0,8 %

6 900

Madla Handelslag SA

*)

Andelsinnskudd

5

0,7 %

24 626

20 største eiere

641

92,3 %

1 402 272

Alle Coop Norges 98 eiere per 31.12.2015

694

100 %

1 485 559

Coop Inn-Trøndelag har fusjonert med Coop Midt-Norge i januar 2016
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20. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

22. TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED KONSERNSELSKAPER

MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

78

117

128

65

194

117

5

8

5

6

410

313

72 73

Beløp i millioner kroner

2015

Kortsiktig rentebærende gjeld

MORSELSKAP
2014

2014

2015

Beløp i millioner kroner
FORDRINGER

10

41

1 590

749

959

155

Langsiktige fordringer

Påløpte rabatter og markedsstøtte til samvirkelag

117

194

210

606

Kundefordringer

Offentlige avgifter

281

177

34

14

104

5

5

-

2 102

1 166

Påløpte driftsrelaterte kostnader

Annen kortsiktig gjeld
Sum

Andre kortsiktige fordringer
Konsernbidrag

GJELD

21. FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Renterisiko
Renterisiko knytter seg i hovedsak til konsernets innlånsportefølje.
Rentebytteavtaler sikrer bedrifter i Coop Norge SA konsernet en
fast rente og forutsigbarhet på deler av langsiktig gjeld. For morselskapet er behovet motsatt og man bytter til seg kortsiktig rente.
Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av
rentestruktur på selskapenes lån og ved å benytte rentebytteavtaler. I tillegg har konsernet en opsjonsavtale/CAP knyttet til 3-mnd

I tabellen under vises markedsverdien på disse avtalene dersom
de ble realisert per 31. desember 2015. På grunn av lavere rentenivå enn avtalt er markedsverdien negativ. Rentebytteavtaler
som oppfyller kravene til å være kontantstrømssikringsintrumenter
balanseføres ikke. Ingen av de eksisterende avtalene er balanseført.

Løpetid

Bokført
verdi

Markedsverdi
31.12.2015

150

23.12.2011–27.12.2018

-

(13)

(15)

400

19.01.2009–21.01.2019

-

(44)

(52)

Rentebytteavtale 3

375

04.04.2013–04.04.2016

-

(2)

(6)

Rentebytteavtale 4

125

03.06.2013–03.06.2016

-

(1)

(2)

Rentebytteavtale 5

350

13.07.2015–13.07.2018

-

(5)

-

Rentebytteavtale 6

375

04.04.2016–06.04.2021

-

(5)

-

Rentebytteavtale 1
Rentebytteavtale 2

Beløp i millioner kroner

Rentebytteavtale 7
(opsjonsavtale)
Sum

200

13.07.2015–15.07.2019

1 975

Valutarisiko
I 2015 importerte Coop Norge konsern varer i utenlandsk valuta for
et beløp tilsvarende cirka 3 milliarder kroner. Disse varene gjøres opp
i utenlandsk valuta, og representerer en betydelig valutarisiko. Av
konsernets samlede leverandørgjeld på 3 883 millioner kroner utgjorde
leverandørgjelden i utenlandsk valuta 311 millioner kroner. Resultateffekten av valutahåndteringen som er relatert til drift gav et netto tap på
10 millioner kroner og resultateffekter av finansiell karakter gav et netto
tap på 9 millioner kroner. Per 31. desember 2015 hadde konsernet
ingen utestående valutakontrakter.
Råvareprisrisiko
Råvareprisrisiko er primært knyttet til innkjøp av kraft, kaffe, sukker
og konsentrater i Coop Norge Handel konsern.
Coop Norge Handel konsern har i 2015 hatt et kraftforbruk på ca
192 GWh. For å skape forutsigbarhet i strømprisen sikres store deler
av dette forbruket gjennom finansielle kontrakter i samarbeid med

118
3 503

NIBOR. Finansiell renterisiko knytter seg i hovedsak til konsernets
innlånsportefølje.

KONSERN
Sikret
lånebeløp

92
2 441

-

Markedsverdi
31.12.2014

(1)

-

(71)

(75)

samvirkelagene i Norge. I 2015 ble det foretatt sikringer på omlag
25 prosent av forbruket. Sikringene for 2016 ligger noe lavere. På
grunn av lave strømpriser er verdien av sikringskontraktene negativ.
Per 31. desember 2015 er Coop Norge Handels andel av urealisert tap
på 14 millioner kroner. I tillegg har Norsk Butikkdrift sikringsavtaler med
en maksimal nedside på 12 millioner kroner per år. Disse kontraktene
er behandlet som sikringskontrakter og tapene vil bli innregnet over
i perioden 2016–2018 etter hvert som kontraktene går til oppgjør.

Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

RESULTATPOSTER
-

1 626

29 277

32 800

Salgsinntekter

2 180

2 669

1

8

Andre driftskostnader
Inntektsført konsernbidrag

Varekjøp
Kjøp av administrative tjenester

5

-

30

22

Renteinntekter

3

2

Rentekostnader

Salgsinntekter er Coop Norge SA salg til egeneide butikker i Norsk Butikkdrift AS.

23. TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED SAMVIRKELAG

Coop Norge SA er samvirkelagenes fellesorganisasjon og var eid av 98 samvirkelag per 31. desember 2015.
Transaksjoner med samvirkelagene er dermed å betrakte som nærstående parter og vises spesifisert under.
MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

31 420

33 287

Beløp i millioner kroner (transaksjoner oppgis aggregert)

2015

2014

33 164

31 623

RESULTATPOSTER
Salgsinntekter samvirkelag

-

-

Husleieinntekter samvirkelag

88

106

4

1

Renteinntekter samvirkelag

2

4

55

84

31 369

33 204

Rentekostnader samvirkelag
Sum resultat

84

55

33 170

31 678

BALANSEPOSTER
38

35

Lån/ansvarlig lån samvirkelag

35

38

Innenfor konsernets industrivirksomhet kjøpes det inn kaffe, konsentrater og sukker som er utsatt for eksponering mot råvareprisrisiko.
Det er ikke gjort sikringer i 2015.

1 021

931

Kundefordringer samvirkelag

936

1 033

105

157

Vareforskudd til samvirkelag

157

105

1 993

2 891

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke kan møte sine betalingsforpliktelser i tråd med forfall. Tilgang på likviditet styres aktivt gjennom
likviditetsplanlegging og rapportering fra løpende drift, samt kortsiktige
og langsiktige låneopptak. Samlet likviditetsrisiko anses som lav.

(1 039)

(2 082)

Innlån/innskudd fra samvirkelag
Netto balanseposter

2 891

1 993

(2 077)

(1 027)
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26. SELSKAP I KONSERNET

24. PANTSTILLELSER OG GARANTIER
MORSELSKAP

KONSERN

2014

2015

-

-

Pantesikret langsiktig gjeld

-

-

Pantesikret kassekreditt

-

-

Sum

74 75

Beløp i millioner kroner

Coop Norge konsern består 31. desember 2015 av følgende selskap:

2015

2014

3 625

3 142

PANTSTILLELSER

11

41

3 636

3 183

COOP NORGE SA

SMART CLUB AS

COOP NORGE HANDEL AS

COOP NORGE EIENDOM AS

Datterselskaper og tilknyttede selskap,
se liste nedenfor

Datterselskaper og tilknyttede selskap,
se liste nedenfor

BOKFØRT VERDI PÅ PANTSATTE EIENDELER
-

-

-

4 542

-

-

-

4 542

Eiendom/driftsmidler

2 293

4 000

Aksjer/netto eiendeler i konsernselskaper

3 429

54

128

15

5 850

4 069

Andre eiendeler
Sum

COOP NORGE HANDEL KONSERN
GARANTIER
25

19

100

100

125

119

1

-

115

165

116

165

241

284

Garanti husleie

19

59

Garanti i forbindelse med kraftsamarbeid

100

100

Sum forpliktelser i forbindelse med samvirkelag

119

159

-

2

Garantiforpliktelser husleie, lån i tilhørende prosjekter

797

559

Sum forpliktelser i forbindelse med tilknyttede selskaper og øvrige

797

561

Sum garantier

916

720

Garanti for skattetrekk og driftsrelaterte forhold

Morselskap
Coop Norge SA har stilt en betinget garanti for husleie overfor eier av
Logistikksenteret på Bergmoen. Garantien utløses dersom engros
virksomhet ikke lenger er kjernevirksomhet i Coop Norge. Coop Norge
SA har videre stilt garanti for Coop Norge Handel AS på 115 millioner kroner i forbindelse med bygging av Coop Logistikksenter på
Bergmoen. Årlig provisjon i forbindelse med garantien utgjør 344
tusen kroner. I tillegg har morselskapet stilt garanti for en potensiell
betalingsforpliktelse i forbindelse med den pågående entreprisetvisten
vedr. Logistikksenteret.
Morselskapets aksjer i Coop Norge Handel AS er stilt som sikkerhet
for lån tatt opp av Coop Norge Handel AS i forbindelse med finansieringen av kjøp av alle aksjene i ICA Norge AS.

Konsern
I tilknytning til lånefinansiering av kjøp av ICA Norge AS er aksjene i
alle vesentlige datterselskaper med unntak av Coop Norge Eiendom
AS pantsatt.
Coop Norge Handel AS har stilt lagereiendommene på Langhus som
sikkerhet for pensjonsforpliktelser over drift.
Coop Norge Eiendom konsern har inngått en avtale om garantert
restverdi for en eiendom i Fredericia ,Danmark, overfor SG Finans
Danmark. Garantien løper til 2017, og garantert restverdi er estimert
til 35 millioner DKK.

25. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER

Det er uenighet mellom entrepenør og byggherre Coop Norge
Bergmoen Eiendom AS rundt økte kostnader som er påløpt i forbindelse med byggingen av Coop sitt nye logistikksenter på Bergmoen.
Det er dialog mellom entrepenør og Coop Norge Handel AS for å løse
tvisten. Det er berammet oppstart av voldgift i april 2016.
Det er uenighet mellom entrepenør og byggherre Rosenlund
Kontorbygg knyttet til økte kostnader som er påløpt ved oppføring
av kontorbygg. Det forventes at uenigheten løses i løpet av 2016.

Det har ikke inntruffet andre hendelser etter balansedagen 31. desember
2015, og konsernet er ikke involvert i andre tvister eller rettsaker
av betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat av den
økonomiske virksomhet.

DATTERSELSKAP

EIERANDEL

EIERANDEL
DATTERSELSKAP
Norsk Butikkdrift AS, Oslo
100 %
Coop Norge Industri AS, Oslo
100 %
Coop Norge Stavanger Eiendom AS, Oslo
100 %
Coop Norge Kaffe AS, Oslo
100 %
Coop Norge Grorud Eiendom AS, Oslo
100 %
AS Margarinfabrikken Norge, Oslo
100 %
Coop Norge Hamar Eiendom AS, Oslo
100 %
A/S Røra Fabrikker, Inderøy
100 %
Coop Norge Bergen Eiendom AS, Oslo
100 %
Gomanbakeren Holding AS, Sandnes
100 %
Coop Norge Tromsø Eiendom AS, Oslo
100 %
		 Goman-Bakeriet AS Hønefoss, Hønefoss
100 %
Bergmoen Øst 2 AS, Ullensaker
100 %
		 Goman-Bakeriet AS Jæren, Figgjo
100 %
Bergmoen Øst 4 AS, Ullensaker
100 %
		 Goman Dombås AS, Dombås
100 %
Kaffe AS, Ullensaker
100 %
		 Goman-Bakeriet AS Nord-Trøndelag, Verdal
100 %
Coop Forum SA, Oslo
100 %
		 Goman Bakeriet AS Sørlandet, Kristiansand S
100 %
Coop Norge Eiendom AS, Moss
100 %
		 Goman Bakeriet AS Trondheim, Trondheim
100 %
Coop Norge Transport AS, Oslo
100 %
		 Goman Bakeriet AS Østfold, Rolvsøy
100 %
Monsterrykk AS, Oslo
100 %
		 Goman Valaker AS, Søvik
50,01 %
			
		 Goman Rognaldsen AS, Lindås
50,01 %
TILKNYTTEDE SELSKAP		
		 Goman Kjelstad AS, Lena
50,01 %
Coop Trading A/S, Albertslund, Danmark
33 %
Nord Blomst AS, Lørenskog
50,10 %
dunnhumby Norge AS, Oslo
50 %
TradeWay AS, Tiller
50,01 %
Coop Norden Bygg Inköp AB, Solna, Sverige
50 %
			
Daglivarehandelens Miljøforum AS, Oslo
33 %
TILKNYTTEDE SELSKAP		
Totenpoteter AS, Lena
50 %
NAF Trading A/S, Brøndby, Danmark
48 %
Hvebergsmoen Potetpakkeri AS, Grinder
24 %
Caesar Salad AS, Oslo
34 %
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26. SELSKAP I KONSERNET forts.

26. SELSKAP I KONSERNET forts.

COOP NORGE EIENDOM KONSERN
DATTERSELSKAP
Alta Handelspark AS, Moss
Ankertunet AS, Moss
Baglo Holding AS, Moss
Beitostølen AS, Moss
Bondelia Eiendom AS, Moss
CNE Prosjekt 1 AS, Moss
Coop Eiendom Forvaltning AS, Moss
Coop Raufoss Kjøpesenter AS, Moss
Coop Romerike Eiendom AS, Moss
Coop Øst Eiendom AS, Moss
Enebakkveien 289 Eiendom AS, Moss
Gran Handelspark AS, Moss
Grenland Handelspark AS, Moss
Haakon Tvetersvei 8 Eiendom AS, Moss
Hellinga 8 B Eiendom AS, Moss
Hundskinnveien 100 AS, Moss
Kurlandåsen 2 Eiendom AS, Moss
Kvartal 15 Gjøvik AS, Moss
Lillehammer Sentrum Nord Holding AS, Moss
Longum Park AS, Moss
Meierikvartalet AS, Moss
Midtoddveien 2 Eiendom AS, Moss
Mosjøen Handelspark AS, Moss
Moss Parkering AS, Moss
Mosseveien 7 & 9 Eiendom AS, Moss
Nedre Nøttveit 12 Eiendom, Moss
Norsk Bransjesenter AS, Moss
Orødveien 22 Eiendom AS, Moss
Pustutveien 6–14 AS, Moss
Region Øst Eiendom AS, Moss
Rosenlund Bydelssenter AS, Moss
Rosenlund Kontorbygg AS, Moss
Sannan Handel AS, Moss
Smalvollveien 62 AS, Moss
Smalvollveien 64 AS, Moss
Smidsrød Eiendom AS, Moss
Teie Torg Eiendom AS, Moss
Torpegata 8 A Eiendom AS, Moss
Trekanten 6 Eiendom AS, Moss
Tåsenveien 28 Eiendom AS, Moss
Veitvedt Utvikling AS, Moss
Vestli Nærsenter Eiendom AS, Moss
Wilsesvei 3 Eiendom AS, Moss
Ørsnesveien 33 AS, Moss
Årdalssenteret AS, Moss
Årvold Park AS, Moss

76 77

COOP NORGE EIENDOM KONSERN forts.
EIERANDEL
75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
60 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
60 %
60 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

AKSJER EIET AV DATTERSELSKAPER

EIERANDEL

Coop Romerike Eiendom AS			
Bjerkesenteret AS, Moss
100 %
Bjerketunet AS, Moss
50 %
Jernbanegaten 6 Kongsvinger AS, Moss
100 %
Sentrumsbygget Nes AS, Moss
100 %
Granstunet Eiendom AS			
Granstunet Parkering AS, Moss
100 %
Norsk Bransjesenter AS			
Askim Næringspark AS, Moss
100 %
Nordmørsenteret AS, Moss
100 %
Kilen Handelspark AS, Asker
40 %
		 Kilen Syd AS, Asker
100 %
		 Reservatveien Bolig AS, Asker
100 %
		 Tolvkanten AS, Asker
100 %
		 Tolvkanten Bolig AS, Asker
100 %
Stoa Holding AS, Moss
69 %
		 Stoa Bransjesenter AS, Moss
100 %
Trio Eiendoms Invest AS, Tromsø
40 %
		 Fauske Handelspark AS, Moss
100 %
		 Mo Sentrumsutvikling AS, Mo i Rana
40 %
		 Nordlysparken AS, Harstad
40 %
Rosenlund Bydelssenter AS
Industrigata 17 AS, Moss
100 %
Industrigata 17 1 AS, Moss
100 %
Industrigata 17 2 AS, Moss
100 %
				
Smidsrød Holding AS og Baglo Holding AS			
Teie Eiendom AS, Nøtterøy
50 %

TILKNYTTEDE SELSKAP

EIERANDEL

AKSJER EIET AV TILKNYTTEDE SELSKAP

EIERANDEL

Coop Innlandet Eiendom AS
Birivegen 56 Eiendom AS, Moss
100 %
Fagernes Sentrum Eiendom AS, Moss
100 %
Hovdesvingen Eiendom AS, Moss
100 %
Jernbanegata 1 Eiendom AS, Moss
100 %
Kongsvegen 5 Eiendom AS, Moss
100 %
Løten Eiendom AS, Moss
100 %
Ringebu Sentrum Eiendom AS, Moss
100 %
Stasjonsvegen 9 Eiendom AS, Moss
100 %
Storgata 29 Eiendom AS, Moss
100 %
Sødorptunet Eiendom AS, Moss
100 %
Valdrestunet Eiendom AS, Moss
100 %
			
Coop Oppdal Eiendom AS
M 17 Oppdal AS, Moss
100 %
Moøya Støren AS, Moss
100 %
Taverna Alvdal AS, Alvdal
29 %
			
Coop Vest Eigedom AS
Coop Vest Eigedom Øyrane AS, Moss
50 %
Coop Vest Eigedom Ulsteinvik AS, Moss
100 %
Bicos AS, Nordfjoreid
50 %
Citus AS, Førde
50 %
Moengården Vest AS, Nordfjordeid
50 %
Setrevegen 2 AS, Stryn
45 %
Sjøsanden Eiendom AS, Førde
50 %
			
AKSJER EIET AV TILKNYTTEDE SELSKAP
EIERANDEL
Coop Vestfold og Telemark Eiendom AS
Holmejordet Stavern AS, Moss
100 %
Amco Eiendom AS
Jernbanegt. 3 Porsgrunn AS, Moss
100 %
Amco Bygg Nærbø AS, Surnadal
50 %
Merdeveien 4 AS, Moss
100 %
		 Amfi Bygg Nærbø AS, Surnadal
50 %
Storgt. 137 AS, Moss
100 %
Amfi Bygg Eidsvoll AS, Surnadal
100 %
Telemarksvegen AS, Moss
100 %
Amfi Bygg Elverum AS, Surnadal
100 %
			
Amfi Bygg Fauske AS, Surnadal
100 %
IEU Møbel Invest AS
BB-Senteret Årnes, Surnadal
100 %
IEU Mjøsen Eiendom Nord AS, Lillehammer
100 %
Coop Rørvik Eiendom AS, Surnadal
50 %
			
Dølastugu Eiendom AS, Surnadal
50 %
Strandparken Utvikling AS
Sogningen Storsenter AS, Surnadal
100 %
Strandparken Holding AS, Hammerfest
50 %
			
		 Strandparken Eiendom AS, Hammerfest
100 %
		 Strandparken Nord AS, Hammerfest
100 %
Coop Eiendom Orkla Møre AS		
			
DNP 4 AS, Ålesund
100 %
Ålgård Sentrum Eiendom AS		
			
		Magneten Eiendom AS, Ålgård
100 %
		 Magneten Gass AS, Ålgård
100 %
Coop Eiendom Rogaland AS		
Stasjonen Eiendom AS, Ålgård
100 %
Madla Revheim Utbygging Holding AS
100 %
		 Skyttarveien Invest AS, Ålgård
100 %
Madla Revheim Utbygging AS
100 %
		 Stasjonen Bolig AS, Ålgård
100 %
			
Åsane Utvikling AS		
		Åsane Bolig AS, Kristiansund
100 %
Åsane Energi AS, Kristiansund
100 %
Åsane Handel AS, Kristiansund
100 %
Amco Eiendom AS, Surnadal
Anton Jensens Gate 2 AS, Moss
Byggforvaltning Norge AS, Ålesund
Coop Eiendom Orkla Møre AS, Ålesund
Coop Eiendom Rogaland AS, Klepp
Coop Innlandet Eiendom AS, Moss
Coop Oppdal Eiendom AS, Moss
Coop Vest Eigedom AS, Moss
Coop Vestfold og Telemark Eiendom AS, Moss
Coop Øst Etablering AS, Moss
IEU Møbel Invest AS, Gjøvik
Innlandsporten AS, Stange
Jessheim Vest Eiendom AS, Asker
Kirkenes Handelspark AS, Tromsø
Kvassnessveien 3 og 5 AS, Bergen
Lofot-Senteret AS, Leknes
Nøsthaugen Eiendom II AS, Kristiansund
Ruggevik Næringspark AS, Harstad
Skjettenveien 40 Eiendom AS, Moss
Strandparken Utvikling AS, Kristiansund
Stølstunet AS, Beitostølen
Verftsgata 7 AS, Namsos
Ålgård Sentrum Eiendom AS, Ålgård
Åsane Utvikling AS, Kristiansund

50 %
50 %
50 %
50 %
20 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
25 %
33 %
33 %
50 %
24 %
40 %
50 %
50 %
40 %
50 %
50 %
25 %
25 %

SAMVIRKELAGENES GARANTIFOND AL
Samvikelagenes Garantifond AL er verken behandlet som datterselskap eller tilknyttet selskap fordi Coop Norge SA kun har en av åtte stemmer
til tross for 100 prosent eierandel. Se egen oppstilling i etterfølgende note.

27. SAMVIRKELAGENES GARANTIFOND AL

Samvirkelagenes Garantifond AL er eid av Coop Norge SA. Garantifondets styre velges av samvirkelagene, og Coop Norge SA har
dermed ikke bestemmende myndighet over Garantifondet. Sam-

virkelagenes Garantifond AL blir av denne grunn ikke konsolidert i
Coop Norge SA konsern.

Tall fra Samvirkelagenes Garantifond AL sitt regnskap:
RESULTATREGNSKAP
Beløp i millioner kroner

2015

2014

Medlemsavgift fra samvirkelagene

31

28

Renteinntekter obligasjoner

Driftsinntekter

14

17

Renteinntekter Coop Norge SA innskudd

5

1

Kursgevinst obligasjoner

1

6

51

52

Lønn og andre personalkostnader

2

1

Andre driftskostnader

-

1

Tap på garantiansvar

-

-

Sum driftskostnader

2

2

Driftsresultat

49

50

Årets overskudd

49

50

530

483

118

117

5

4

Sum omløpsmidler

123

121

Sum eiendeler

653

604

653

604

-

-

653

604

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

BALANSE
Anleggsmidler
Obligasjoner

Omløpsmidler
Coop Norge SA innskudd
Opptjente, ikke innbetalte renter
Andre kortsiktige fordringer

-

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR 2015
Kontrollkomiteen har gjennomført sitt arbeid i henhold til vedtektenes § 19.
Kontrollkomiteen har fått seg forelagt de dokumenter og de opplysninger den har bedt om.

82 83

SAMVIRKELAGENE

Regnskap og årsmelding for 2015 er gjennomgått med revisor og
kontrollkomiteen slutter seg til revisors beretning.
Kontrollkomiteen mener derfor at driften i Coop Norge SA er i samsvar
med allmenn lovgivning, vedtektene og vedtak i årsmøtet.

Kontrollkomiteen har gjennomgått alle protokoller og nødvendige dokumenter i Coop Norge konsern for 2015. Vi kan ikke se at det er foretatt
disposisjoner i strid med gjeldende lover og vedtekter.

Ved utgangen av 2015 er det 98 samvirkelag som er en del av Coop.

Resultat før skatt er på 666 millioner kroner, mot 398 millioner kroner i
fjor. I prosent av omsetningen er resultatet forbedret med 0,6 prosentpoeng i forhold til i fjor.

Samvirkelagene har hatt en omsetningsvekst på 2,97 prosent i 2015.
Samlet omsetning for 2015 ble 42 296 millioner kroner.

I løpet av 2015 har Coop økt medlemsmassen med 55 341 medlemmer,
og det var totalt 1 485 559 medlemmer i Coop ved utgangen av året.

Driftsresultatet for samvirkelagene samlet ble 592 millioner kroner mot
306 millioner kroner i fjor. Målt i prosent av omsetningen er driftsresultatet
forbedret med 0,65 prosentpoeng i forhold til i fjor.

Totalt har medlemmene opptjent 670 millioner kroner i kjøpeutbytte
i Coops butikker og medlemsrabatter fra samarbeidspartnere, mot
678 millioner kroner i fjor.

Resultater 2015

OSLO, DEN 12. APRIL 2016

RESULTATREGNSKAP
SAMVIRKELAGENE SAMLET

JOHN EGIL HOLDEN
LEDER

KNUT MJØLHUS
MEDLEM

MARGRETE CAPPELEN
MEDLEM

COOP TOTALT

2015

2014

2013

42 296

41 076

39 881

8 242

7 836

1 372

Beløp i millioner kroner

2015

2014

2013

SALGSINNTEKTER

49 234

41 147

40 876

7 514

Bruttofortjeneste

12 478

10 165

9 884

1 303

1 154

Andre inntekter

3 849

2 877

2 212

9 614

9 139

8 669

Netto driftsinntekter

16 327

13 042

12 096

5 063

4 934

4 910

Personalkostnader

8 016

6 487

6 552

3 974

3 968

3 743

Andre driftskostnader

8 767

5 727

5 429

9 037

8 902

8 653

Driftskostnader

16 783

12 213

11 981

15

69

(16)

15

34

(16)

592

306

0

(441)

863

99

92

106

80

93

123

87

(18)

(14)

(24)

Finansielle poster

(274)

(147)

(141)

666

398

56

RESULTAT FØR SKATT

(622)

839

45

Andre poster

DRIFTSRESULTAT
Resultat tilknyttede selskap
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FIRMAINFORMASJON OG ADRESSER
COOP NORGE KONSERN
Organisasjonsnummer:
936 560 288 MVA
Hovedkontor:
Østre Aker vei 264, 0977 Oslo,
Postadresse:
Postboks 21 Haugenstua,
0915 Oslo
inngang fra
Haavard Martinsens vei.
Telefon: 22 89 95 95

KONSERNLEDELSEN
Konsernsjef
Geir Inge Stokke
Forretningsutvikling og
prosjektdirektør
Gøril Joys Johnsen
HR-direktør
Vuokko Hassel
Direktør økonomi og finans
Merete Valderhaug
Direktør Organisasjon og
medlem
Geir Jostein Dyngeseth
Kommunikasjonsdirektør
Bjørn Takle Friis
IT direktør
Magne Solberg
Direktør Innkjøp & Sortiment
Tor Helge Gundersen
Direktør Faghandel
Lars-Petter Olafsen
Direktør Logistikk
Roger Nyeng
Direktør Kjede
Håvard Jensen

DATTERSELSKAP
COOP NORGE HANDEL AS
Postboks 21 Haugenstua,
0915 Oslo
Kontoradresse:
Østre Aker vei 264, 0977 Oslo,
inngang fra
Haavard Martinsens vei.
Telefon: 22 89 95 95
Styreleder:
Anne Berg Behring
Nestleder:
Torbjørn Skei
Styremedlemmer:
Sveinung Lura
Kjell Olav Pettersen
Arild Sørlien
Tore Klovning
Ada Kristoffersen
Lars Arve Jakobsen
Øystein Berg
Balwinder Bjerke

DATTERSELSKAP AV
COOP NORGE HANDEL AS
COOP NORGE INDUSTRI AS
Postboks 21 Haugenstua,
0915 Oslo
Kontoradresse:
Østre Aker vei 264,
inngang fra
Haavard Martinsens vei.
Telefon: 22 89 95 95
Telefaks: 22 89 97 45
Styreleder:
Geir Inge Stokke
Styremedlemmer:
Lars Arve Jakobsen
Tor H. Gundersen
Kim Tøsbæk
Knut Berg
Marit Karlsen
Administrerende direktør
Coop Norge Industri
Torgeir Sveine

COOP NORGE EIENDOM AS

ØSTLANDET

Postboks 128, 1501 Moss
Kontoradresse:
Henrik Gernersgate 14,
1530 Moss
Telefon: 69 20 42 60
Telefaks: 69 20 42 61

Coop Øst
Torill Johnsen
Kjell Løkke
Finn Egil Kverme
Christina M. B. Ring
Lise Meier
Arnt Erik Brekke
Tove Raastad Kvernberg
Tore Tjomsland

Styreleder:
Geir Inge Stokke
Nestleder:
Kjell Olav Pettersen
Styremedlemmer:
Lars Weyer-Larsen
Merete E. Valderhaug
Morten Erik Stulen
Magne Vathne
Administrerende direktør
Roy K. Meyer

NORSK BUTIKKDRIFT AS
Postboks 6500 Rodeløkka,
0501 Oslo
Kontoradresse:
Sinsenveien 45, 0585 Oslo
Telefon: Resepsjon Sinsen:
24 16 72 28,
sentralbord Coop: 22 89 95 95
Styreleder:
Geir Inge Stokke
Styremedlemmer:
Tore Tjomsland
Merete E. Valderhaug
Arild Sørlien
Lars Arve Jakobsen
Kay Arne Rakstang Nedrejord
Geir Espe (vara)
Lars Boye Halvorsen
Jorunn Martinsen
Administrerende direktør
Bent Aamotsmo

ÅRSMØTET COOP NORGE
2015/2016
Stig E. Mortensen, ordfører i
Årsmøtet Coop Norge
(Coop Nord )
Tove Raastad Kvernberg,
varaordfører i Årsmøtet Coop
Norge (Coop Øst SA)

Coop Vestfold og Telemark
Anne Berg Behring
Bjørn Norli
Coop Innlandet
Magnar Linnerud
Olav Rønningen
Jan Gunnar Olbergsveen
Coop Vestviken
Inge Hilde Kitterød

SØR-VEST
Coop Sørvest
Bjørn Seland
Marit Eiken
John Thunes
Solveig K. Gerhard
Ole Bernt Thorbjørnsen
Sigrunn U. Stangeland
Olav Sande
Coop Hordaland
Geir Atle Dalland
Øystein Kahrs
Bente Fonneland
Åse Karin Bidne
Coop Økonom
Jakob Mæle
Kari W. Nordvik
Coop Vest
Geir Espe
Trudi Vågene
Madla Handelslag
Anders Storaker
Coop Gjesdal
Elin Ravndal Bell

MIDT-NORGE
COOP MIDT-NORGE*
Liv Ulstad
Ann Guri Tiller
Børge Tingstad
Torgeir Svenning
Torbjørn Skei
Coop Orkla Møre
Grete Marie Eikebu
Bjørn Krokdal
Arild Sørlien
Coop Oppdal
Morten Erik Stulen
Coop Inn-Trøndelag*
Unni Storstad
Coop Steinkjer
Aslak Tiller
Coop Beiarn og Misvær
Kjell Sandmo
Coop Fosen
Per Kristian Skjærvik
Coop Kolvereid
Marit Dille

NORD
Coop Nord
Roald Linaker
Kjell Olav Pettersen
Hilde Sjurelv
Stig E. Mortensen
Coop Nordland
Kjell H.S. Jensen
Lars Arve Jakobsen
Coop Helgeland
Per Brochmann
Coop Sør Helgeland
Jan Olav Osen
Coop Finnmark
Jan Ivar Alsén
Coop Norge ansatte
representanter
Dag Schøyen
Thor Eivind Rognmo
Bali Bjerke
Kai Tore Hoel
*Inn-Trøndelag og Coop
Midt-Norge fusjonerte
7. Januar 2016 og heter nå
Coop Midt-Norge
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