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Coop Å SA

Husk å skanne appen
eller medlemskortet ditt
hver gang du handler!
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Spar penger
som medeier i Coop
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Medlemskupp
RKEV

AR

Skann appen eller
medlemskortet i kassen,
så får du minimum
1 % kjøpeutbytte på alt
du handler.

1,5 % bonus hos Coop +
0,5 % alle andre steder*
med Coop Mastercard.
Søk på
coop.no/mastercard

Personlige kuponger
som gir ca. 20 % avslag.

Få med deg medlemskuppene på e-post, coop.no
eller i Coop-appen.

Bruk Coop-appen og få
11 % medlemsbonus på frukt
og grønt hos Extra.

Bruk Coop-appen og få
20 % medlemsbonus på
bleier, barnemat og
babywipes hos Extra.

Bruk Coop-appen og
få 20 % medlemsbonus
på alt fra Änglamark hos
Coop Mega.

Bruk Coop-appen og få
20 % medlemsbonus på alt
fra Coop Vegetardag-serien
hos Coop Mega.

Skann gjenbrukskoden på
handlenettet og få 1 kr i
medlemsbonus i stedet for
å betale for plastpose.
Bra for miljøet!

Registrer betalingskortet
ditt i Coopay i Coop-appen
- så trenger du kun
å ta med mobilen når du skal
handle hos Coop.

45 øre** medlemsbonus
pr. liter når du tanker hos
Circle K. Gjelder også
betjente Best-stasjoner.

Rimelig hotellovernatting
kun for medeiere i Coop.
Frokost er alltid inkludert!
Bestill på
coophotellkupp.com

55 øre medlemsbonus
pr. liter når du fyller
drivstoff hos YX.

2 % bonus på strømforbruk
og 200 kr i velkomstbonus.
Bestill på telefon 38 60 85 00
eller på coop.no/los

Få 8 % medlemsbonus på
lading av elbil hos Mer.
Aktiver din ladebonus
på coop.no/mer

Få 15 % rabatt på skadeforsikringer, 200 kr i velkomstbonus
i tillegg til en rekke andre
fordeler. Les mer og bestill
på coop.no/forsikring

50,-/100,- rabatt på
forestillinger.
Les mer på
coop.no/riksteatret

15 % medlemsbonus
på hundrevis av serier og
filmer for hele familien.
Prøv 2 måneder gratis!
Bestill på coop.no/sf-kids

30-50 % rabatt
på billetter.
Les mer på
coop.no/eliteserien

600 kr i rabatt hver gang du
bestiller ferie fra Ving
- Norges største reisearrangør.
Alltid best pris på
coop.no/ving

*Gjelder ikke i konkurrerende dagligvare- eller byggevareforretninger, og gjelder opptil 2.500 kr i bonus pr. år.
Eff. rente 26,17 %, 15.000 kr 0/12 mnd. Kostnad 1.501 kr. Totalt 16.501 kr.
**Gjelder ikke avgiftsfri diesel.

Les mer om alle fordelene på coop.no/medlem.
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Årsmelding
for
Coop Å SA
2020
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TILLITSVALGTE 2020
STYRET VALGPERIODE
Rolf Arne Bruholt
* Kari Rikstad
Aud Inger Kalseth
* Marte D Stene
Solveig Flotthagen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Ansattes rep.

Varamedlem
* Ingar Stene
* Marit Flotthagen
VALGKOMITEEN
* Anders Løfaldli
Lars Erik Jordet
Rune Hilstad

Leder

REPRESENTANT Å SAMFUNNSHUS
* Ingrid Eithun
De som er merket med * er på valg i år 2021.
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Revisjon og Råd As
Til årsmøtet i
Coop Å SA

Revisornr. og organisasjonsnr:
NO 884 714 192 MVA
Medlem av Den norske Revisorforening
Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap
Tlf: 99 56 56 36
E-post: rdromnes@online.no
Adr: Dokkgata 6 B, 7042 Trondheim

Uavhengig revisors beretning for 2020
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Coop Å SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 539 113. Årsregnskapet består av balanse
pr. 31. desember 2020, resultatregnskap og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
foretakets finansielle stilling pr. 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet pr. denne datoen i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale
revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og
plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Årsmelding for Coop Å 2020 inneholder årsregnskap, revisjonsberetning, og
resten er øvrig informasjon.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt
det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under
revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foretakets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av
betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende
sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Trondheim, 04.03.2021
REVISJON OG RÅD AS
Ragnhild L. Dromnes
statsautorisert revisor
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COOP Å SA.
RENTESATSER PR. 01.04.20

0,10% MEDLEMSINNSKUDD
0,10% HØYRENTEKONTO INNTIL KR. 100.000
0,50% HØYRENTEKONTO KR. 100 000 – 250 000
0,75% HØYRENTEKONTO OVER KR. 250 000

COOP Å SA
Stensveien 1
7335 Jerpstad
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HEIA IF 2020
LAGBILDE

Norges største idrettslag
– uten en eneste utøver
I Norge er det over 100 000 barn i lavinntektsfamilier, og mange av disse barna har
ikke mulighet til å drive med organisert idrett. Heia IF er en symbolsk forening
som representerer disse barna. Sammen med Røde Kors har vi startet Coop
dugnaden. Les om prosjektet på coopdugnaden.no

