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Sak 8 og 9 

2015 var eit dårleg år for butikken. Dalande resultatmessig trend frå 2014 fortsette inn i 2015 i 

utgangen av første kvartal viste rekneskap eit foreløpigt underskudd på 74 000. Det vart set i gang 

fleire tiltak for å snu denne trenden, eit tettare oppfølging av den daglege drifta med eit hovudfokus 

på kostandar til lønn og rekneskap, samt tiltak for å få ned svinnet som igjen skal auke 

bruttoprosenten. 

Det vart og diskutert tilførsel av ny egenkapital då negativt resultat frå 2014 starta og tære på 

aksjekapital. 

Gjennom sommaren 2015 såg det ut til å gå betre resultatrekneskap for juni og august viste at sjølv 

om resultata var negative var trenden tilsynelatande snudd. 

Dette endra seg ved utgangen av oktober då korrigert resultat viste eit underskot på 120 000,- ved 

bruk av ein beregnet varekostnad på 78,2 %.  Mot korrigert resultat med ein varekostnad på 77,25 % 

i rekneskapsrapport i august på 28 003 ,-  

Det vart kalla inn til ekstraordinær generalforsamling i november der det skulle gjerast vedtak om 

aksjekapitalutviding.  Styret utarbeidde eit forsalg til vedtak med utgangspunkt i utvidinga av 

aksjekapital frå 2009. Det vart vedtatt aksjeutviding og det vart set ein frist for teikning til januar 

2016. Aksjekapital vart betalt til eigen konto då det var utgangspunktet at ordinær generalforsamling 

skulle stadfeste vedtaket om aksjekapitalutviding, jfr. Same vedtak i 2009. For at denne 

aksjeutvidinga skulle vere gyldig skulle dette vore meldt til Foretaksregisteret innan tre månadar frå 

tegningsfrist.  (Aksjelova §10-9).  

Styret har her gjort ein feil, alle som teikna aksjar etter generalforsamlingsvedtaket har etter 

aksjelova hatt krav på tilbakebetaling. Styret vil beklage at dette ikkje enno har vorte gjort.  

På bakgrunn av det vere nødvendig og vedta ein kapitalutvidelse på ny. Styret vil derfor ta opp igjen 

vedtaket som var gjort i ekstraordinær generalforsamling og gjere dette på ny, med ein ny frist. Om 

dette vedtaket blir gjort vil styret gå ut til alle som teikna aksjar ved føre høve og oppmode dei om å 

teikne seg for aksjar på ny, samtidig som dei skriftleg godkjenner at tidligare innbetalingar kan 

nyttast som innskot.  

Det vi vil presisere er at desse midlane står på ein eigen konto og det har vore planlagt å gjere eit nytt 

vedtak i ny generalforsamling.  

Prosessen må køyrast på ny og generalforsamlinga må derfor gjere vedtaket på ny med ny 

teikningsfrist for at det skal kunne gjennomførast ei utviding av aksjekapitalen. Dette vil vere ei eiga 

sak på generalforsamlinga.  



 

 

Etter generalforsmaling i november 2015 har det vore eit voldsomt press på drifta av butikken, det 

har vore brukt utallige timar på å innhente informasjon og gjennomgang av tal og prøve å finne 

årsaka til dei negative resultata og korleis ein skal greie å snu desse trendane.  Ein har vore i løpande 

dialog med Norgesgruppen og vår kontaktperson der for å få greie på kva som kan vere årsakene. Det 

vi veit er at vi har ein låg bruttofortjeneste, dette skyldast i hovudsak svinn og det har vore eit 

hovudfokus. Dagleg leiar har sett i verk tiltak og no skal alle varer som blir kasta eller nedsett 

«svinnast». Rapportar blir sendt månadsvis og dei syner eit svinn på mellom 2-3 %. Det reelle svinnet 

var i 2015 nærare 7 %, kva som utgjer denne differansen har ein ikkje svar på. Dette gjer at 

bruttoprosenten vår er lav. 

Det har vore mykje til dels tidkrevande arbeid med butikken, dette kan i stor grad skyldast at ein ikkje 

har tilstrekkeleg kompetanse. For at vi skal behalde butikken i dalen så er ein avhengig av at ein har 

personar som ønsker å engasjere seg og jobbe for at vi skal ha butikken, men det krever også at ein 

sit med noko kompetanse.  Velledalen i Balanse er grendalaget i Velledalen og det har vore viktig  

med ei lokal eigerskap til butikken.  

Det er likevel ikkje sjølvsagt at det er gitt at det skal vere slik framover. Ei profesjonalisering av både 

drift og styre kan vere ei alternativ løysing for butikken. 

Det er ikkje tvil om at ein ønsker ein butikk i dalen.  

 

Rekneskapen for dei fire første månadane av 2016 viser eit negativt resultat på 63 115, etter 

varetelling er korrigert resultat – 48.674,-   mot fjoråret som viste eit underskot på 240 154,75. pr. 

30.04.2015.   Trenden for 2016 er derfor etter styret si meining positiv.  

 

Styret gir følgjande framlegg: 

a. Auke aksjekapitalen ved nyteikningar av aksjar tilsvarande ein aksjekapital på minimum 

50 000,- og maksimum 200 000,- 

b. Kvar aksje skal vere pålydande kr. 1 ,- (nominelt beløp) 

c. Kvar aksje skal betalasta med kr. 1,10,- (overkurs) 

d. Alle eksisterande aksjonærar, og personar som har tilknytning til Velledalen, blir invitert til å 

teikne aksjar.  

e. Aksjar teiknast på eige teikningsdokument frå dagens dato og innan  20.08.16 

f. Aksjar skal teiknast med rett og plikt til å gjere innskot kun med pengar.  

g. Aksjekapitalen skal vere fullt innbetalt i kontantar seinast  31.08.16 til eigen konto nr. 6559 

06 31765. 

h. Selskapet kan disponere aksjeinnskotet når minimumskapitalen er nådd, og før kapitalauken 

er registrert.  

i. Dei nye aksjane gir vanlege rettar i selskapet, og rett til utbytte frå år 2016.  

Styret vurderar det slik at den foreslåtte teikningskursen står i forhold til verdiane og potensialet i 

selskapet.  

Det må gjerast ei endring av vedtektene sin §4 som lyder slik:  

https://nb.nordea.no/klow/klow/kinfo/getTransactionSearch.do
https://nb.nordea.no/klow/klow/kinfo/getTransactionSearch.do


Selskapet sin aksjekapital er kr. 162 662,- fordelt på 162 622 aksjar a kr. 1,- fullt innbetalt og lydande 

på namn 

Dette må endrast i samsvar med nyteikna eigenkapital. 

 

Styret foreslår følgjande: 

Styret får fullmakt til å gjere naudsynte endringar av vedtektene sin §4 om selskapet sin aksjekapital 

etter at teikningsperioden er over.  

 

 

Styret 

  



 


