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Kunstnernes Eget Materialutsalg
SA

Årsberetning 2020
Kunstnernes Eget Materialutsalg SA – KEM, er et samvirke og den største leverandøren av
kunstnerutstyr i Norge. KEM forhandler kunstnermateriell innenfor teknikkene maleri, grafikk
og tegning, og har butikkutsalg, nettbutikk og kontor i Oslo. Vi legger stor vekt på faglig
kompetanse og service overfor våre kunder, og sender varer til kunder/andelshavere, skoler
og bedrifter i hele landet.
Virksomheten ble etablert i 1974.
Alle er velkomne til å handle hos KEM, og alle enkeltpersoner kan bli andelshavere og nyte
godt av de rabattordningene KEM operer med.
Et engangsbeløp på kr. 1000,- gir 15% rabatt, og kr. 1500,- gir 20% rabatt på de aller fleste
varer. KEM-andelen er personlig og kan ikke overdras, men andelshaveren kan bruke den
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ubegrenset. Akademier og skoler får 20% rabatt uten å bli andelshavere. Studenter med
skole/kursbevis får 10% rabatt uten andel.
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ORGANISASJON
Ved årsslutt i 2020 omfattet personalet 18 ansatte, herav 3 ekstra-/tilkallingsvakter. Totalt er
det 9 menn og 9 kvinner. Ledergruppen består av 5 kvinner.
Grethe Fernandes da Silva – daglig leder
Julie Markhus – innkjøpssjef
Hanne Bragmo – ordresjef
Linnea Henckel – butikksjef
Monica Høyer - nettbutikkansvarlig
De fleste ansatte i KEM arbeider deltid, siden de også jobber med kunstnerisk virksomhet.
Blant dem som jobber i mer enn 80 % stilling, er det 1 mann og 7 kvinner. Ved rekruttering av
nytt personell legges det vekt på å få til en balansert kjønns- og aldersmessig fordeling.
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Daglig leder, tillitsvalgt og verneombud er i jevnlig dialog om arbeidsmiljøet. Sykefraværet
gikk fra 5,73 % i 2019 til 4,58 % i 2020. Arbeidet som utføres i KEM, gir minimal risiko for
fysiske skader. Det har ikke forekommet arbeidsulykker av noen art.

STYRET 2020
Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer og med 2 varamedlemmer, som alle velges av
årsmøtet med alminnelig flertall. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for perioder på
2 år. 2 styremedlemmer står på valg det første året, de tre andre det neste året. Styret velger
selv sin leder hvert år. Varamedlemmene har møterett. Styrets sammensetning bør til enhver
tid avspeile virksomhetens art og visjoner. De ansatte velger ett medlem og ett varamedlem
blant de ansatte. Disse har møte- og talerett i styret.

Medlemmer:
John S. Gulbrandsen styreleder
Kari Gjæver Pedersen
Hilde Tørdal
Harald Holter
Dag Lydersen

Varamedlemmer:
Tine Aamodt
Marianne Gihle

Ansattes representant:
Eva Christin Laszka

Valgkomiteen:
Christine Istad
Rus Mesic

Revisjon
Revisjonsfirma BDT Viken Revisjon AS har utført revisjonen for samvirket.
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DRIFTEN 2020
Mars 2020 ga helt nye utfordringer ift. drift og logistikk. COVID-19 pandemien medførte en
økning i omsetning, da mange nedstenginger og lite sosialt samvær gjorde at både kunstnere
og andre brukte mer tid på kreative prosesser. Varetilgangen har dog vært vanskelig da vi
importerer mesteparten av våre varer, og Europa også har vært preget av nedstenginger, i
tillegg til Brexit, noe som har gitt utfordringer på leveransetid. KEM har hatt en økning i
omsetningen på 2 403 634,- kroner i forhold til 2019, dvs. en økning på 10,7%.
Det har vært en økning i lønnskostnader på 394 754 kroner, mens lønnsøkningen generelt var
på 3,5 %. Det har vært mange utfordringer for de ansatte ift. pandemien med karantene og
stengte skoler for dem som har barn. Bedriften har måttet legge opp til flere parallelle
arbeidslag, og de ansatte har hatt hjemmekontor når det var praktisk mulig. Slik ville det ene
laget kunne steppe inn dersom noen i det andre laget skulle bli syke eller havne i karantene.
Driftskostnadene gjenspeiler også pandemien. Det har vært mange ekstrakostnader til
smitteutstyr, i tillegg til tilpasninger og nye funksjonaliteter i nettbutikken.
Nettbutikken passerte ordreavdelingen i 2020 med 24 % av omsetningen, mot
ordreavdelingen på 22 % av omsetningen. Butikken er fremdeles størst med 54 % av den
totale omsetningen.

En ekstra takk
Styret vil gjerne rette en ekstra takk til alle ansatte på KEM for stor tilpasningsdyktighet og
fleksibilitet i et veldig unormalt år. Særlig krevende har året vært for dere som arbeider i en
virksomhet der dere betjener kunder. Dere har vist en innsatsvilje og en evne til nytenkning og
kreativitet ut over det som kan forventes. Vi sitter igjen med dyp respekt for alle dere som har bidratt
til at 2020, til tross for utfordringene, er blitt et år med fremgang.
Vi er stolte av å få lede en virksomhet som har slike ansatte!
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Omsetning KEM pr. måned i 2020 fordelt på salgstype
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I 2019 sto nettbutikken for 18 % av den totale omsetningen, i 2020 økte det til 24 %.
Ordreavdelingen sto for 22 % av den totale omsetningen i både 2019 og 2020.

Nettbutikken alene hadde en økning på 48 % ift. 2019, og den totale omsetningen i
nettbutikken økte med 1 869 460,- i forhold til 2019. Dette grunnet både pandemien og
lansering av den nye nettbutikken. Da pandemien traff Norge i mars og vi stengte butikken,
så vi en kraftig omsetningsøkning i nettbutikken. Omsetningen i nettbutikken fra 2. kvartal
gjenspeiler det som ble en typisk brukertrend i denne situasjonen.
Vi lanserte også en mer kundevennlig nettbutikk 31. august 2020, og har siden det opplevd
en jevnt stigende omsetning her. Antall besøkende på siden har også økt. Tidsbruken til en
nettkunde i den gamle nettbutikken kunne være opp til 30 min., nå er gjennomsnittstiden ca.
4 minutter.

Kunstnernes Eget Materialutsalg SA

Org.nr. 957874142 2

6

Periode
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Totalt

2019
2020
Diff. %
354 965,00
421 356,00
19 %
360 785,00
346 277,00
-4 %
344 290,00
643 482,00
87 %
246 072,00
508 470,00
107 %
249 217,00
391 821,00
57 %
276 509,00
407 443,00
47 %
242 680,00
369 114,00
52 %
484 886,00
422 426,40
-13 %
376 462,00
457 157,05
21 %
370 833,00
495 366,16
34 %
326 726,00
642 771,37
97 %
347 160,00
744 362,00
114 %
3 980 585,00 5 850 045,98
47 %

Dette har gitt i et godt resultat i 2020 med en total økning på 47 %.

I 2021 skal vi jobbe videre med UX-designet og varestrukturen slik at det blir enda enklere for
kunden å handle i nettbutikken. Vi skal også jobbe med SEO og øke både synligheten og
hastigheten på siden. I tillegg skal vi utvide integrasjonene og automatiseringen for å få en
mer effektiv arbeidsflyt når vi behandler nettordrene.
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Målsettingen for 2021 er at nettbutikken har en høyere andel av omsetningen enn ordre.

Markedsføringsbudsjettet har i sin helhet blitt benyttet til utvikling av ny nettbutikk.
KEM har fortsatt med leveranser til Fornebu og til Vøyenenga kunstnersenter.

ØKONOMI 2020
Resultatutvikling-akkumulert
RESULTAT 2020 - AKKUMULERT

RESULTAT 2019 - AKKUMULERT
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Lønn
Lønnskostnadene har økt noe i forbindelse med tilpasninger til pandemien. Lønnsutgiftene
utgjør ca. 32,5 % av de totale kostnadene. KEM ser på personalet som en viktig ressurs, og
har ingen planer om vesentlige endringer.
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Andre driftskostnader
Oppgraderingen av nettbutikken har vært hovedprioritering i 2020. Uforutsigbarhet i
forbindelse med pandemien og tilgang på varer har vært fokusområder, og vi har fortsatt å
øke varelageret. Smittevern har medført en del økte kostnader til smitteutstyr og til
ombygging av lokaler, slik at vi skulle kunne opprettholde avstand. Endringer av
åpningstidene ble innført allerede i mars, dermed rekker vi å plukke nettordre og innringte
ordre før butikken åpner. Dette for at det skal være minst mulig mennesker på samme sted
samtidig. Adgangsbegrensning for kundene er også innført.

Likviditet
Likviditeten er tilfredsstillende.

Virksomheten i 2021
Pandemien forsetter i 2021, noe som gjør dette året uforutsigbart. I budsjettet for 2021 er
det ikke foreslått noen omsetningsøkning i forhold til fjoråret, da det er usikre tider, og det er
viktig for motivasjonen hos de ansatte å ha oppnåelige budsjetter. Omstrukturering og
videreutvikling av nettbutikken står fremdeles i fokus.

Miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet.

Fortsatt drift
Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir det
fremlagte regnskapet og årsberetningen et korrekt bilde av utviklingen i virksomheten i
regnskapsåret og stillingen per 31. desember 2020.

Resultatdisponering
Av årets overskudd på kr. 934 087 foreslås det at kr. 588 891 brukes til dekning av tidligere
underskudd, og at kr. 345 196 avsettes til annen egenkapital.
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Oslo, den 31. desember 2020/13.04.2021

John S. Gulbrandsen
Styreleder

Harald Holter

Kari Gjæver Pedersen

Hilde Tørdal

Kunstnernes Eget Materialutsalg SA

Dag Lydersen

Grethe Fernandes da Silva
Daglig Leder
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