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ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mandag 26. april 2021
kl 16.30
Teams

TIL BEHANDLING
1.

Marit Warncke Adm. direktør

Styrets beretning 2020
� Årsregnskap 2020
– med revisjonsberetning og
kontrollkomitéens uttalelse
� Honorar til styret
� Understøttelseskassen
– beretning og regnskap
� Fond/legater

2.

Budsjett 2021

3.

Kontingent 2022

4.

Valg

5.

Orientering om foreningens
eiendommer

Alle deltakere må melde seg på
innen fredag 23. april og vil da
motta invitasjon på Teams i løpet av
formiddagen den 26. april.
PÅ M E L D I N G

Aslak Sverdrup Styreleder

Bergen, 15. mars 2021
Styret i Bergen Næringsråd
Petter Ole Jakobsen Styremedlem
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Per Grieg Jr. Styremedlem

Katrine Trovik Nestleder

Gard Kvalheim Styremedlem

Peggy Krantz-Underland Styremedlem

Synnøve Aksdal Styremedlem
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Styrets melding 2020

HOVEDTREKK FRA ÅRET
Koronapandemien har påført verdensøkonomien, norsk
økonomi og næringslivet omfattende utfordringer i 2020.
For store deler av næringslivet i Bergensregionen har
2020 vært det vanskeligste og mest spesielle året på
mange tiår. Koronapandemien har berørt alle og medført
det største antallet permitteringer som vi har opplevd
siden 2. verdenskrig. Våre næringer har blitt rammet
på ulike måter, og de største byrdene har nok falt på
reiseliv/ turisme, overnatting og servering, samt på kultur
og maritim næring.

for Bergen Næringsråd. Gjennom regelmessige
spørreundersøkelser og direktekontakt med bedriftene
har vi fått innspill på hvilke tiltak de har hatt behov
for. Derfor har vi fortløpende spilt inn til myndighetene
hva som trengs av permitteringsregler, kontantstøtte,
innretning av koronapakker og omstillingsmidler.
Våre kompetansetiltak Trainee Vest og Bergen
Opportunity er gjennomført på digitale plattformer. Dette
har fungert godt, og nye kull er tatt inn for oppstart i
2021.

Myndighetenes krisetiltak har i stor grad bidratt til å
begrense krisen. I 2020 ble det færre konkurser enn de
siste årene, der statlige og lokale støttetiltak har bidratt
til å holde virksomheter gående. Ulike støttepakker har
både redusert kostnader for bedriftene og bidratt til å
holde medarbeidere i arbeid. De fleste bedriftene har
likevel hatt en betydelig reduksjon i sin virksomhet i
løpet av 2020.

Bergen Næringsråd har også i 2020 jobbet aktivt med å
aktivisere, løfte og inspirere næringslivet i regionen. Våre
politiske toppsaker innen bærekraft, energi, transport
og kompetanse har blitt løftet frem i ulike fora og
gjennom høringsuttalelser. Gjennom innspill fra styre,
ressursgrupper, enkeltbedrifter og ansatte har vi klart å
sette agenda og være tidsaktuell.

Samtidig har Norge opplevd en enorm digital modning
der ny teknologi og nye møteformer er blitt tatt i bruk
over natten. Store deler av Norge er blitt driftet fra
hjemmekontor, både i privat næring, i det offentlige og
i opplæringen av barn og unge.

OM BERGEN NÆRINGSRÅD

Bergen Næringsråd har fra mars 2020 også vært
driftet fra hjemmekontor. Vi har derfor opprettet nye
digitale flater for å betjene våre medlemmer og deres
interesser på samme måte som før. Vår møtearena har
blitt digital, vi har opprettet et eget studio der vi har
egne TV-sendinger, gjennomført åpne webinarer og hatt
lukkede teamsmøter. Vi har også økt vår kontaktflate mot
politikere nasjonalt og lokalt gjennom digitale møter.
Vi har derfor klart å opprettholde vår aktivitet på minst
samme nivå som tidligere.
Utfordringene som pandemien har medført for våre
medlemmer har vært dette årets viktigste arbeidsfelt

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med nærmere 1 350
medlemsbedrifter og over 3 000 personlige medlemmer.
Våre medlemsbedrifter representerer mer enn 120 000
arbeidstakere.
Organisasjonen har som oppgave å fremme
medlemmenes og regionens næringslivsinteresser. I
tillegg utøver vi handelskammervirksomhet gjennom et
verdensomspennende handelskammersystem.
Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på
medlemskap fra næringsliv og akademia. Organisasjonen
er partipolitisk nøytral.
Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre
medlemmers interesser gjennom synliggjøring,
påvirkning og nettverksbygging. Vår visjon er å løfte og
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inspirere basert på verdiene handlekraftig, troverdig og
modig.
Styret har i 2020 igangsatt en strategiprosess for å peke
ut en tydelig retning for Bergen Næringsråds arbeid de
kommende årene, men der visjon og kjerneverdier ligger
fast. Arbeidet forventes sluttført i løpet av våren 2021.

NÆRINGSPOLITIKK
Bergen Næringsråd jobber for at våre medlemmer skal
sikres forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er pådriver
for å få medlemmenes saker på dagsorden i det politiske
ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge.
Våre saker prioriteres i dialog og samspill med våre
medlemmer, der interessene fremmes til næringsrådet
gjennom:
█

Innspill fra våre 16 ressursgrupper

█

Jevnlige medlemsundersøkelser

█

Medlemsbesøk, eller gjennom direkte innspill
fra medlemmer

█

I våre medlemsmøter

█

Saker som oppstår gjennom politiske føringer
i kommune, fylke og stat

█

Strategiske valg fra styret

Med utgangspunkt i dette besluttes hvilke saker
som fremmes i det offentlige rom, eller direkte mot
beslutningstakere.

Progressio – et fremtidsrettet samarbeidsforum for å
løfte Bergensregionen
Progressio er et samarbeidsforum med 30 ledere fra
næringsliv, akademia, forvaltning og politikk. Forumet
jobber for å fremme regionens største utfordringer og
muligheter og skissere løsninger. Som følge av korona
har forumet hatt begrenset aktivitet i 2020.
Forumets innspill om å samle havregionen ble i 2020
fulgt opp av byrådsleder i Bergen, der det nå er opprettet
et omfattende arbeid med å utvikle en felles visjon og
etablere tiltak som kan styrke havregionens posisjon
nasjonalt og internasjonalt.
Progressio var også initiativtaker til prosjektet
Plastsmart med å forhindre plast på avveie og skape nye
sirkulære forretningsmuligheter innen plasthåndtering.
Plastsmart skal innhente, spre og dele kunnskap om
løsninger for plasthåndtering. Gjennom et partnerskap
får virksomhetene i regionen tilgang til metoder og
maler for å iverksette tiltak mot plast på avveie.

NÆRINGSPOLITISKE TOPPSAKER
Være talerør for våre medlemmer
En av Bergen Næringsråds viktigste oppgaver er å
fronte saker som betyr mye for våre medlemmer. Under
pandemien har dette vært å synliggjøre de utfordringer
våre medlemmer har fått som følge av total nedstenging,
begrensninger i åpningstiden eller ansatte i karantene.
Dette har vært vår viktigste sak i 2020 og inntil nå i
2021.
Gjennom pandemien har vi gjort 95 lederintervjuer med
medlemmer der vi illustrerer medlemmenes vilkår, vi har
hatt 33 webinarer og gjennomført 25 live-sendinger der
utfordringer under pandemien har vært tema.
Parallelt med dette er arbeidet for å sikre forutsigbare
rammevilkår på lengre sikt. Dette innebærer arbeid
med ulike former for skatt, avgifter og etablering.
Det omhandler også regelverket for statens ulike
virkemiddelapparat som skal stimulere til omstilling og
nyskaping.
Omleggingene i forbindelse med Brexit har også
vært en viktig sak å følge opp. Vi har gjennomført
informasjonsmøter for våre medlemmer og hatt kontakt
med myndighetene om konkrete saker.

Økt bærekraft og sirkularitet
Bergen Næringsråd har gjennom mange år satt FNs
bærekraftsmål på agendaen og fremmet betydningen
av det for våre medlemmer, og det gir resultater. Både
Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har
bærekraft som grunnlag for sin aktivitet, på samme
måten som flere og flere bedrifter gjør det samme.
I 2019 etablerte vi en egen gruppe for Sirkulær økonomi,
og tankegangen om planmessig bruk av ressurser
over lang tid, gjenbruk og ombruk blir mer vanlig.
Myndighetene planlegger å lansere en sirkulærstrategi
i løpet av våren, og mange av våre medlemmer
forbereder seg allerede på hvordan dette kan gi nye
sirkulære forretningsmodeller. Som en del av dette
har Bergen Næringsråd også vært en forkjemper for
å stimulere til grønne transporttiltak i vår region, og
å fronte nye energiformer som havvind, sol og bruk
av hydrogen. Dette er tiltak som på sikt vil gi vårt
næringsliv et konkurransefortrinn.

Moderne infrastruktur og økt fremkommelighet
Tid er penger, og økt fremkommelighet har derfor høy
prioritet i næringslivet. Dette gjelder både varer som skal
ut i markedet og arbeidstakere som skal til og fra jobb.
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I Bergensregionen sliter vi med køproblemer og en time i
kø hver vei hver dag fra Nordhordland og Sotra. Vi har en
utrangert vei med fare for liv og helse på E16 til Voss, og
vårt næringsliv bruker hele arbeidsdagen på en transport
til Stavanger som hadde tatt to timer på Østlandet.
Derfor forventer vi at Nasjonal Transportplan skal gi oss
gode pendlerløsninger med Nordhordlandstunnel, nytt
Sotrasamband, en K5 med vei- og baneløsning til Voss,
og en fergefri forbindelse til Stavanger. Samtidig må
Bybanen fullføres mot vest og nord.
Bergen Næringsråd laget «Veikart for grønn transport»
i 2016, og intensjonene derfra er allerede overoppfylt. I
løpet av 2021 vil vi derfor utforme et nytt veikart med
nye målsettinger. Som et mål i dette arbeides det også
med å få etablert en bybåt i Bergen sentrum.
Regionen sliter også med et elforsyningsnett som gjør
det vanskelig å etablere nye virksomheter. Det forventes
derfor at forsyningskapasiteten sikres og at regionen
dessuten får et moderne 5G-nett som gjør det mulig med
hjemmekontor i hele fylket.

Pådriver for den attraktive byen og regionen
Attraktivitet er avgjørende for at en by og region skal
utvikle seg. Gjennom mange år har vi derfor jobbet for at
det skal være godt å bo i Bergensregionen, og at det skal
være enkelt å etablere seg i byen både for bedrifter og
arbeidstakere.
Næringsrådet engasjerer seg derfor aktivt i arbeidet med
å trekke til og beholde talenter i byen (traineeprogram),
og for å få enkle og forutsigbare planprosesser i
regionen. Det har vært mange møter med kommunen for
å mer fleksible planer, men fortsatt tar planprosessene
for lang tid i Bergen. Næringsrådet vil følge opp dette
arbeidet i 2021.
Vi jobber også for økt fremdrift i transformasjonsområdene Dokken, Laksevåg og Nygårdstangen, og
det er gledelig å se at planene om å skape et nytt
byutviklingsområde på Dokken nå ser ut til å kunne
realiseres. Det er også svært gledelig at arbeidet med en
Byarena på Nygårdstangen nå ser ut til å bære frukter.
Samtidig er vi bekymret for at det ikke er besluttet
hvordan og når en utflytting av godsterminalen fra
Nygårdstangen skal skje.
Næringsalliansen er et samarbeidsorgan for næringsforeningene i Vestland fylke, og der samkjører vi
informasjon og tiltak som er viktige for næringsutvikling
i fylket. I løpet av 2020 har vi hatt regelmessige møter
med fylkesadministrasjonen, deltatt på innspillsmøter
og levert en rekke høringsutkast.

Vi arbeider også sammen med næringsforeningene
i Stord, Haugesund og Stavanger for å synliggjøre
Vestlandets attraktivitet og behovet for å skape
et tyngdepunkt og en sammenhengene bo- og
arbeidsregion langs Vestlandskysten.

Skape flere arbeidsplasser på Vestlandet
En viktig del av arbeidet i Bergen Næringsråd medfører
å bidra til at det skapes flere arbeidsplasser i regionen,
både i offentlig og privat sektor. Koronapandemien har
medført økning i permitteringer og oppsigelser i vår
region, og endring i reise- og handlevaner medfører at
en del av disse arbeidsplassene vil forsvinne. Spesielt
innen hotell og reiseliv har koronapandemien fått store
konsekvenser, og det vil ta langt tid å få bransjen tilbake
i normalt gjenge.
Kombinert med dette står vi midt i den grønne
omstillingen som vil gi store endringer i en region som
er stor på olje/gass og tilknyttet leverandørindustri.
I de kommende årene vil derfor omstilling og
forretningsutvikling i eksisterende næringer være
en hovedsak for næringsrådet, kanskje særlig i
transportbransjen og i energinæringene. Etablering av
nye produksjonsbedrifter i nye næringer vil være viktig
for regionens fremtid.
I kombinasjon med dette jobber vi også for at regionen
skal bli bedre på nyskaping.

Kompetansebygging
Næringsrådet har gjennom mange år jobbet målrettet
for å synliggjøre Bergensregionen for talenter og
unge mennesker med rett kompetanse. Behovet for
kompetanse er mangfoldig, med et særlig fokus på
trendene knyttet til grønn omstilling, økt digitalisering
og evnen til å ta i bruk flerkulturell kompetanse.
Næringsrådet drifter det tverrfaglige utviklingsprogrammet Trainee Vest. Gjennom de siste årene har
bedriftene i regionen rekruttert nærmere 150 unge og
svært kvalifiserte arbeidstakere til regionen gjennom
programmet. Over 40 bedrifter i regionen er partnere i
Trainee Vest.
Bergen Næringsråd har en egen ressursgruppe for
studenter. Målet er å knytte bedriftene og studentene
tettere sammen for å vise frem bedriftene og
jobbmulighetene i Bergensregionen.
Bergen Næringsråd har de to siste årene gjennomført
mentorprogrammet Bergen Opportunity i samarbeid
med NAV. Programmet gir flerkulturelle innvandrere økt
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kunnskap og erfaring for å lykkes i arbeidslivet i Norge.
Programmet har hatt over 40 deltakere på to år ut fra en
søkermengde på over 500 personer. Programmet setter
søkelys på konkrete samlinger med nettverksbygging,
bærekraft, presentasjonsteknikk, mangfoldsledelse og
medietrening. Hver deltaker har i tillegg regelmessig
personlig oppfølging fra næringslivsledere i Bergen.
Næringsrådet har siste årene gjennomført et mentorprogram for kvinner i rådgivingsbransjen for å gi bedre
kunnskap om lederroller og muligheter i bransjen.
Tiltaket har fått svært gode tilbakemeldinger, og blir
videreført med nye aktører i 2021.
Bergen Næringsråd opprettet i 2020 prosjektet
«Styrekandidaten». Dette er et utviklingsprogram for
personer under 40 år som får opplæring i styrearbeid og
samtidig blir tatt inn som hospitant i et bedriftsstyre i ett
år. Det meldte seg over 300 søkere til 11 kandidatplasser.
Bergen Næringsråd har selv tatt inn en styrekandidat i
styret for 2021.

BERGENSREGIONENS VIKTIGSTE NET TVERK
Sterke nettverk er avgjørende for å lykkes. Bergen
Næringsråd er regionens viktigste nettverk på tvers av
næringer, politikk og akademia. Vårt nettverk bidrar til
å knytte medlemmene tettere sammen, til å fremme og
løfte næringslivets saker, og til å markedsføre regionens
kompetanse og muligheter. Vi inviterer til presentasjoner,
workshops og debatter, og arbeider som brobygger
mellom bedrifter, politikk/forvaltning og utdanning/
forskning.
2020 har vært et helt spesielt år. Samtidig ser vi at vi
har vært viktigere for våre medlemmer enn noen gang,
der vi har holdt oppe trykket gjennom koronapandemien
med regelmessige medlemsundersøkelser, webinarer,
direktesendinger på Facebook og intervjuer med våre
medlemsbedrifter.
Det har også vært lettere enn før å treffe sentrale
politikere gjennom digitale møter. Totalt sett har det
vært flere møter med statsråder og politikere på ulike
nivå enn i et vanlig arbeidsår.
Hver dag fremmer vi næringslivets saker gjennom våre
elektroniske kanaler, samtidig som vi har skapt arenaer
der næringspolitiske saker blir løftet fram. Eksempler på
dette er:
█

Bedriftsbesøk der vi møter enkeltbedrifter og
næringsklynger, enten med besøk på bedriften eller
gjennom digitale kanaler.

█

Fysiske og digitale møter med stortingspolitikere,
med statsråder og byråkrater, med

Hordalandsbenken og med komitéer.
█

Lokale møter med Bergen kommune, Vestland
fylkeskommune, byrådet i Bergen og med partiledere
lokalt og sentralt.

█

Møter i våre ressursgrupper, både fysisk og digitalt,
og der vi også regelmessig inviterer inn politikere
og byråkrater for å diskutere aktuelle saker.

█

Møter med utdanningsinstitusjonene, som NHH,
UIB, HVL, BI og Høyskolen Kristiania.

█

Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge
og samarbeidstiltak med dem.

█

Møter med lokale næringsforeninger
i Bergensregionen og på Vestlandet.

KOMMUNIKASJON OG SYNLIGGJØRING
Bergen Næringsråd kommuniserer med medlemmer,
politikere, media og samfunnet generelt gjennom egne
og eksterne kanaler. Høy synlighet er avgjørende for at
våre saker skal komme på agendaen og være relevante.
Bergen Næringsråd var i 2020 omtalt i 480 artikler i
trykte media, mot 428 året før. I tillegg kommer utaler
og deltakelse i radio og tv-sendinger.
Bergen Næringsråd var 175 år i 2020. I forbindelse
med dette ble det gitt ut en ny jubileumsbok, utgitt
i samarbeid med Bodoni Forlag. Boken beskriver
utviklingen av næringslivet i Bergensregionen
gjennom de siste 25 år, samtidig som den inneholder et
sammendrag av boken som ble laget til 150-årsjubileet.
Boken beskriver at det har skjedd store endringer i
regionen siste 25 år, samtidig som den synliggjør at
kompetanseutvikling og utvikling av samferdselsårer
har hatt hovedprioritet i arbeidet. Bergen Næringsråd
har samtidig vært en pådriver at bærekraft skal være en
viktig driver for utviklingen av regionen.
Bergen Næringsråds egne kommunikasjonskanaler
består av sendinger via Facebook, nettsider,
publikasjoner, og nyhetsbrev. Vi er i tillegg aktive i
sosiale medier og bruker Facebook, Twitter, Snapchat,
Instagram, Linkedin, Vimeo og Flickr. I 2020 har vi også
tatt i bruk Zoom og Teams for å holde tettere kontakt
med våre ressursgrupper og med våre medlemmer.
Antall følgere på sosiale medier har økt jevnt og trutt og
viser et økende engasjement. Vi har 13 100 følgere på
Facebook og 8 700 følgere på LinkedIn.
Sosiale medier er i kontinuerlig endring og utvikling,
og i 2020 har digital kommunikasjon blitt den
viktigste kontaktformen til våre medlemmer og mot
offentligheten. Det har gitt nye formidlingsmuligheter, og
for første gang har Bergen Næringsråd produsert egne
TV-sendinger.
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Twitter og LinkedIn er også viktige plattformer for
publisering av innholdet vårt i politiske saker og i
debatter og kronikker.
Bergen Næringsråd bruker film i form av reportasjeproduksjon og til promotering av møter, arrangementer
og øvrige hendelser. Film har vært en vesentlig del
av synliggjøring gjennom de siste årene og gjort oss
enda mer aktuell overfor medlemmer i forhold til vårt
næringspolitiske arbeid.
Vi har i 2020 også fått på trykk en rekke kronikker og
artikler i tradisjonelle media på saker som er viktige for
våre medlemmer, både ved publisering av utfordringer
som blir synliggjort i våre medlemskartlegginger, men
også med saker fra ulike ressursgrupper. Siste året
har vi hatt artikler om energiomstilling, samferdsel,
byutvikling, internasjonalisering, flerkulturelt arbeid og
kulturutvikling.
Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at
vi er offensive også i tradisjonelle medier.

Handel og Menneskerettighetslunsj så dagens lys.
Digitaliseringsskolen fra 2017 oppstod igjen i en
2.0.-versjon. I samarbeid med Høyskolen Kristiania
inviterte vi til et kurs i Digital markedsføring, og
Lederforum i samarbeid med BI Bergen ble videreført.
I 2020 ble det gjennomført 92 arrangementer. 58 av
disse var digitale møter fordelt på 33 webinarer og 25
BN Live. Oppslutningen har vært svært god. BN Live
har i snitt nådd 5 000 personer per sending, og totalt
har BN Live hatt ca. 100 000 visninger på Facebook.
Jubileumssendingene i november nådde til nesten
50 000 personer. Webinarene har hatt totalt
2 106 påmeldte. De fysiske arrangementene samlet
4 765 deltakere, det vil si et snitt på 140 deltakere per
arrangement.
Bergen Næringsråds Møtearena har i 2020 befestet sin
posisjon som regionens største og viktigste møteplass
for næringslivet. Midt i en svært krevende tid for mange
bedrifter har vi formidlet kunnskap og gode råd gjennom
nye og gamle kanaler.

MØTEARENAEN

RESSURSGRUPPER GIR VIKTIGE INNSPILL

Bergen Næringsråds møtearena ble i 2020 sterkt
påvirket av covid-19. Mange av arrangementene ble
endret fra fysiske til digitale møter da Norge stengte
ned fra midten av mars. Webinarer ble en viktig del av
tilbudet vårt, og et eget tv-studio ble rigget opp i Bergen
Næringsråds kontorlokaler. BN Live ble etablert, en
direktesending på Facebook hver fredag med søkelys på
aktuelle saker.

Våre ressursgrupper gir innspill og kompetanse som
er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid
jobber med de rette sakene og problemstillingene.
Ressursgruppene er vårt ekspertpanel sammensatt av
næringslivsledere og fagpersonell fra de ulike fagfelt og
bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning
og offentlige etater.

Flere av de planlagte konferansene måtte enten utsettes
eller avlyses. For første gang siden Årskonferansen så
dagens lys for 25 år siden, ble ikke denne konferansen
avviklet.
Det var også planlagt en stor 175-årsmarkering med
konferanse og utstilling i Grieghallen som skulle være
åpen for hele byen. Dette måtte skrinlegges.
I stedet ble det laget fire digitale jubileumssendinger
med gjester i studio og videohilsener fra medlemmer,
samarbeidspartnere og andre aktører. Dette ble våre
mest sette sendinger i 2020.
Både «Vestland på Børs» og «Transport- og Logistikkdagen» gikk av stabelen som rene digitale konferanser,
mens «Ledelseskonferansen» ble avviklet som en
kombinasjon med 100 deltakere til stede i salen og
resten av de påmeldte via streaming.
På tross av store endringer i formatene lanserte vi
flere nye møteserier i 2020. Sirkulærskolen, Digital

I 2020 har ressursgruppene jobbet på en ny måte. Alle
møter har vært digitale, og en stor del av innspillene
har vært tilbakemeldinger på pandemiens effekter i de
ulike næringene. Samtidig har vi erfart at betydningen av
ressursgruppene har blitt viktigere enn noen gang siden
dette ble en kanal der våre medlemmer kunne formidle
sine akutte utforinger blant likesinnede. Digitale
ressursgruppemøter har derfor fungert svært bra.
Våre 16 ressursgrupper er i alfabetisk rekkefølge:
BergenUP, Bygningsgruppen i Bergen, Byutvikling,
Digitalisering, Energi, Finans, Handel og service, Helse,
Internasjonal, Kultur og opplevelser, Mangfold og
inkludering, Marin, Sirkulær økonomi, Student, Strategisk
rådgivning og Transport.
Det er høy aktivitet i ressursgruppene, og dette er
nærmere beskrevet på Bergen Næringsråds hjemmeside
med en detaljert presentasjon av satsingsområder og
tiltak i de enkelte gruppene.
Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer
stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å
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delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for
foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med
faglig tyngde.

ANSAT TE OG ARBEIDSMILJØ
Bergen Næringsråd har 16 fast ansatte og en trainee.
Av de 17 ansatte er det 10 kvinner og 7 menn. I tillegg
har vi hvert semester praksisstudenter fra Universitetet i
Bergen.
I forbindelse med pandemien ble det et kortere opphold
i deler av aktiviteten våren 2020, og fire personer var
permittert i til sammen 64 uker.
Organisasjonen jobber for å fremme likestilling.
Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under
arbeid i 2020.
Sykefravær i 2020 var 1,2 % mot 3,8 % i 2019.
Arbeidsmiljøet vurderes som godt.
Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Det jobbes
fortløpende med tiltak for hvordan organisasjonen
best mulig kan utføre sin virksomhet i tråd med FNs
bærekraftmål.
Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor
arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og
høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd.

PRISUTDELINGER I 2020
Bergen Næringsråd deler ut flere priser i løpet av året,
alene eller sammen med partnere. I 2020 ble den del av
dette utsatt som følge av pandemien.

«Årets unge ledertalent» ble kåret for tredje gang under
Ledelseskonferansen. Prisen er et samarbeid mellom
Adecco, Bergen Næringsråd, og BergenUP. Målsetningen
med prisen er å bidra til å løfte frem og synliggjøre de
unge og ambisiøse ledertypene som skal sette sitt preg
på samfunns- og næringslivet i Bergensregionen i årene
fremover.
Åretes vinner ble Stine Andreassen i Wide Assessment.
Vinneren blir beskrevet som en person med svært gode
evner til omstilling og med stor gjennomføringskraft.
Hun er også på listen over topp 50 tech-kvinner i Norge.

Utsatte prisutdelinger
«Villsauen» er den årlige eksportprisen som deles
ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Vestland
fylkeskommune. Prisen for 2020 er fortsatt ikke delt ut.
«Sunnivaprisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen
med Grieg Gruppen. Prisen deles ut til en ung, kvinnelig
leder som har markert seg på sitt område. Prisutdelingen
for 2020 er utsatt til 2021.
«Spirprisen» er en nasjonal pris for klimateknologi og
fornybar energi, og deles ut på Fornybarkonferansen.
Denne er utsatt til våren 2021, og det ble derfor ikke delt
ut pris i 2020.

Hipsinger og hederstegn
På «Årsmiddagen» hedres bedrifter, organisasjoner,
personer eller prosjekter som har utmerket seg gjennom
året. Samtidig tildeles det hederstegn til personer som
har gjort et godt arbeid for næringsrådet. I år kunne ikke
middagen avholdes, og det ble ingen hipsinger eller
utdelte hederstegn.

«Bærekraftsprisen» ble delt ut for tredje gang i 2020.
Prisen er et samarbeid mellom Fana Sparebank og
Bergen Næringsråd og tildeles en bedrift som har satt
bærekraft på dagsorden.

Utdeling fra legater og fond

Prisen for 2020 ble tildelt Framo AS. Selskapet har
bærekraftsmålene sentralt forankret i strategi og planer.
Selskapet har utført store omstillinger for å bli mer
grønn, har omfattende materialgjenvinning og jobber
målrettet for rent hav. De er i gang med prosesser for å
gjøre alle lokasjoner selvforsynt med fornybar energi.

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl sin jordomseiling «One
Ocean Expedition» får 320 000 kroner som vil dekke
kostnaden for 8 medseilere.

Det ble særlig vektlagt at Framo gjennom mange år
har jobbet for å prioritere bærekraftig lokalsamfunn
gjennom inntak av lærlinger og med et spesielt fokus på
rekruttering av kvinner. Framo er en rollemodell for det
grønne skiftet i leverandørindustrien.

Bergen Næringsråd har i 2020 delt ut 510 000 kroner til
tiltak som kan forebygge utenforskap og hjelpe ungdom
som faller ut av utdannelse og arbeid.

«Kjærlighet – Inkluderende – Likeverd Fond» er tildelt
80 000 kroner til sitt prosjekt med å hjelpe trengende,
og leietakere i Formannsvei 29 ble tildelt til sammen
110 000 kroner.
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ÅRSRESULTAT KONSERN

Kapitalfond av 2016 var på NOK 8,0 millioner for 2020.

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for 2020. Årsaken
er at Bergen Næringsråd etter salget av halvparten av
Veiten 3 ikke lenger er et konsern. Næringsrådet eier nå
Veiten 3 AS 50/50 sammen med Murhjørnet AS.

Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til fremme av
næringslivet i Bergensregionen

Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 AS er gitt i note
10 til regnskapet.
Regnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av
foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond av
2016.

FORTSAT T DRIFT
Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av
organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under
denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter
regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av
regnskapet.

REGNSKAP
Bergen Næringsråd
Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter
ekskludert finansposter på NOK 22,4 millioner i 2020
mot NOK 27,6 millioner i 2019. Finansposter ga et
positivt resultat på NOK 9,2 millioner i 2020 mot
et positivt resultat på NOK 25,3 millioner i 2019.
Årsregnskapet inkludert finansposter gir derfor inntekter
på NOK 31,6 millioner i 2020 mot NOK 52,9 millioner i
2019. Inntekter fra kontingenter er på NOK 9,9 millioner
kroner mot NOK 9,8 millioner året før. Sponsorinntekter
har også økt sammenliknet med 2019, samtidig som
arrangementsinntekter er sterkt redusert grunnet
Covid-19.
Våre ordinære medlemsmøter er gratis for våre
medlemmer, takket være gode samarbeidspartnere.
På store arrangement som konferanser har vi også
arrangementsstøtte fra samarbeidspartnere, noe som
bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.
Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom
kostnader og inntekter i 2020. Personalkostnader er den
største posten og utgjør 52,8 prosent av foreningens
samlede kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til
møter, øvrige arrangementer og konferanser den største
utgiftsposten.
Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået
høyt og å styre mot et nullresultat.
Foreningen baserer deler av sin drift på inntekter fra
finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds

Kapitalfond av 2016 er et fond som ble tilført midler
fra tidligere nedsalg og refinansiering av eiendommen
Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Midler fra
delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS er også tillagt
fondet.
Fondet har pr 31.12.20 en verdijustert egenkapital
på NOK 168 millioner. Av disse midlene er NOK 152,2
millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering
og avkastning for 2020 ga et positivt resultat på NOK 8,1
millioner.

DRIFT AV EIENDOMMENE
Eiendommen Veiten 3
Bergen Næringsråd eier 50 prosent av eiendommen
Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell
Eiendom AS. Det arbeides med planer for rehabilitering
av eiendommen. Hovedtall fra regnskapet 2020 fremgår
av note 10 i regnskapet.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus /
Olav Kyrres gate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate
11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene
i AS Handelens- og Sjøfartens Hus. Eiendommen holdes i
god stand og alle leiearealer er fullt utleiet.

Utsikter for 2021
Koronapandemien har preget hele verden.
Verdensøkonomien krympet i 2020 og medførte den
verste resesjonen siden 2. verdenskrig. Pandemien bidro
totalt til at verdien av verdenshandelen falt med 9,2 % i
2020 (Verdens handelsorganisasjon, WTO).
I Norge og på Vestlandet har vi opplevd det samme.
Restriksjoner og nedstenginger har vart inn i 2021, og
det kommer stadig nye bølger og nye virusvarianter.
Derfor har bedriftene måtte tilpasse seg en hverdag som
skifter fra uke til uke.
Det er forventninger til at verdensøkonomien og den
lokale økonomien gradvis vil komme tilbake etter hvert
som verdens befolkning blir vaksinert. I Norge er det
forventet at største delen av den voksne befolkningen
i Norge vil være vaksinert i løpet av 1. halvår. Derfor
forventes det en forsiktig økning i aktivitet igjen i løpet
av 2. halvår.
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Samtidig vil trolig hele 2021 også bli et annerledes år
med svært varierende resultat i de ulike næringene i
vest. Næringer som hotell/reiseliv og kultur har fortsatt
store permitteringer og overhengende frykt for at dette
skal ende i konkurser. Gode tilskuddsordninger fra
myndighetene har fått varighet inn i 2021 og kan bidra
til å begrense effektene.
En del megatrender har utviklet seg raskere enn
forventet under pandemien. Dette gjelder særlig innen
digitalisering og bærekraft, og dette ser ut til å gi varige
endringer i næringslivet. Den teknologiske modenheten
har økt betydelig og hjemmekontor har blitt den vanlige
arbeidsformen for svært mange. Dette ser ut til å gi en
varig endring i bedriftenes og ansattes arbeidshverdag.
Samtidig ser vi at endringene også gir utslag i mindre
bruk av fossil energi som følge av at det utføres færre
reiser, både arbeidsreiser og fritidsreiser. Energimarkedene er sterkt påvirket og framveksten av grønn
energi øker.
Vestlandet har gode forutsetninger for å ta del i
verdiskapingen i det grønne skiftet. Regionen er
verdensledende på batteriteknologi og hydrogen i
skipsfart, og er på god vei inn i havvind og CO2-lagring.
Her vil det skapes nye eksportprodukter både på
teknologi og kompetanse.
Bergen Næringsråd vil i 2021 videreføre vår aktivitet på
nye forretningsområder. Styrets arbeid med ny strategi vil
blir lansert i løpet av 2021 og tar høyde for ny teknologi,
nye forretningsområder og grønne løsninger.

Vi fortsetter våre tilbud til skolering av næringslivet
gjennom nye kull i Sirkulærskolen og Digitaliseringsskolen. Vi kommer også til å iverksette skolering på
EUs nye regelverk innen taksonomi for å oppdatere
våre medlemmer på nye finanskrav som en del av den
nye grønne økonomien. Vår rolle som tilrettelegger
for kunnskapsdeling og kompetanseheving på tvers av
bransjer er særdeles viktig.
Et sterkt samarbeid mellom næringsliv, akademia og
politikk er avgjørende for å få løfte og videreutvikle
regionen.
Bergen Næringsråds fokusområder står fast. Kompetanse
er den viktigste saken for våre medlemmer, og vi vil
videreutvikle og foredle vårt arbeid med dette. Infrastruktur og byutvikling står også høyt på agendaen hos
våre medlemmer. Vi vil jobbe utrettelig videre med å
få på plass god fremkommelighet og inspirere til høy
omstillingsgrad i vårt næringsliv.
Innspill fra våre 16 ressursgrupper vil fortsatt være
kjernen i vårt arbeid. Gjennom 2021 håper vi å kunne
ta opp igjen våre fysiske møter, kombinert med at vi vil
holde ved like gode kommunikasjonsformer gjennom
digitale sendinger og webinarer.
Styret vil gi honnør til administrasjonen for høy aktivitet,
god omstilling og stor kreativitet i et vanskelig driftsår.
Det er styrets oppfatning at Bergen Næringsråd
engasjerer og inspirerer medlemmene, samtidig som
organisasjonen på en god måte løfter regionens viktigste
utfordringer og tar ansvar for å skape oppmerksomhet og
fremdrift i saker som er viktig for næringslivet.

Bergen, 15. mars 2021
Styret i Bergen Næringsråd

Aslak Sverdrup
Styreleder

Per Grieg Jr.

Peggy Krantz-Underland

Katrine Trovik
Nestleder

Petter Ole Jakobsen

Marit Warncke
Adm. direktør

Gard Kvalheim

Synnøve Aksdal
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Bergen Næringsråd
Årsregnskap 2020 – RESULTATREGNSKAP
Note

2020

2019

9 868 890
1 525 740
11 040 978
22 435 607

9 769 763
1 975 758
15 895 232
27 640 752

16 287 434
5 472 882
8 296 774
787 441
30 844 532

17 175 390
4 191 407
11 420 758
678 169
33 465 724

(8 408 925)

(5 824 972)

804 125
500 000
8 103 404
(179 743)
9 227 786

960 730
2 500 000
21 969 822
(163 231)
25 267 321

ÅRSRESULTAT

818 861

19 442 350

Årsoppgjørsdisposisjoner
Overført til grunnkapital
Overført til/fra bufferfond
SUM DISPONERT

624 362
194 499
818 861

618 181
18 824 169
19 442 350

Driftsinntekter
Medlemskontingenter
Inntekt handelskammer
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Personalkostnader
Administrasjonskostnader
Medlemsaktiviteter
Avskrivninger
Sum driftskostnader

2

3
3
4

DRIFTSRESULTAT
Finansposter
Finansinntekter
Utbytte Veiten 3 AS
Verdiendring markedsaktiva
Finanskostnader
Sum finansposter

5

8
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Bergen Næringsråd
Årsregnskap 2020 – BALANSE EIENDELER
Note
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar/utstyr/IT
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Langsiktige fordringer
Aksjer
Sum finansielle anleggsmidler

4

6
7

SUM ANLEGGSMIDLER
Omløspmidler
Kundefordringer
Andre fordringer
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
Til gode utbytte Veiten 3 AS
Pengemarkedsplassering
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

5
5
11

2020

2019

2 409 920
2 409 920

2 753 155
2 753 155

15 950 000
8 668 573
24 618 573

15 950 000
8 668 573
24 618 573

27 028 493

27 371 728

971 248
336 618
131 393 504
500 000
20 837 810
12 641 050
166 680 230

1 050 240
102 536
130 672 368

193 708 724

190 348 942

20 455 542
10 696 527
162 977 213
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Bergen Næringsråd
Årsregnskap 2020 – BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD
Note
Egenkapital
Sum Egenkapital

8

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

9

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2020

2019

177 663 764

176 844 902

177 663 764

176 844 902

665 764
975 377
14 403 819
16 044 960

815 661
1 448 439
11 239 939
13 504 039

16 044 960

13 504 039

193 208 724

190 348 942

Bergen 31. desember 2020 / 15. mars 2021
Styret i Bergen Næringsråd

Aslak Sverdrup
Styreleder

Per Grieg Jr.

Peggy Krantz-Underland

Katrine Trovik
Nestleder

Petter Ole Jakobsen

Marit Warncke
Adm. direktør

Gard Kvalheim

Synnøve Aksdal
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Bergen Næringsråd
Selskapsregnskap 2020 – SPESIFIKASJON RESULTAT
Note
Driftsinntekter
Medlemskontingenter
Inntekt handelskammer
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Personalkostnader
Administrasjonskostnader
Medlemsaktiviteter
Avskrivninger
Sum driftskostnader

2

3

4

DRIFTSRESULTAT
Finansposter
Finansinntekter
Utbytte Veiten 3 AS
Overført Bergen Næringsråd
Verdiendring markedsaktiva
Finanskostnader
Sum finansposter

ÅR 2020

Forening

9 868 890
1 525 740
11 040 978
22 435 607

9 868 890
1 525 740
11 040 978
22 435 607

16 287 434
5 472 882
8 296 774
787 441
30 844 532

16 287 434
5 472 882
8 296 774
787 441
30 844 532

(8 408 925)

(8 408 925)

804 125
500 000

92 666
500 000
8 000 000

BN Kapitalfond

711 459

8 103 404
(179 743)
9 227 786

(56 515)
8 536 151

(8 000 000)
8 103 404
(123 228)
691 635

ÅRSRESULTAT

818 861

127 226

691 635

Overføres Grunnkapital
Overført til annen egenkapital
SUM DISPONERT

624 362
194 499
818 861

127 226
127 226

624 362
67 273
691 635

5

8

15

16
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Bergen Næringsråd
Selskapsregnskap 2020 – SPESIFIKASJON BALANSE EIENDELER
Note
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Inventar/utstyr/IT
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Langsiktige fordringer
Andre Aksjer
Sum finansielle anleggsmidler

4

6
7

SUM ANLEGGSMIDLER
Omløspmidler
Kundefordringer
Andre fordringer
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
Pengemarkedsplassering
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
				

5
5

ÅR 2020

Forening

BN Kapitalfond

2 409 920
2 409 920

2 409 920
2 409 920

15 950 000
8 668 573
24 618 573

8 668 573
8 668 573

15 950 000

27 028 493

11 078 493

15 950 000

971 248
336 618
131 393 504
20 837 810
12 641 050
166 180 230

971 248
336 618

12 464 029
13 771 895

131 393 504
20 837 810
177 022
152 408 336

193 208 724

24 850 388

168 358 336

15 950 000
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Bergen Næringsråd
Selskapsregnskap 2020 – SPESIFIKASJON EGENKAPITAL OG GJELD
Note
EGENKAPITAL
Egenkapital
Sum Egenkapital
GJELD
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8

9

ÅR 2020

Forening

BN Kapitalfond

177 663 764
177 663 764

9 305 428
9 305 428

168 358 336
168 358 336

665 764
975 377
14 403 819
16 044 960

665 764
975 377
14 403 819
16 044 960

-

16 044 960

16 044 960

-

193 708 724

25 350 388

168 358 336
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Bergen Næringsråd Årsregnskap 2020

NOTER REGNSKAP 2020
NOTE 1
Regnskapet for Bergen Næringsråd består av
foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond
av 2016 til fremme av næringslivet i Bergensregionen.
Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til fremme av
næringslivet i Bergensregionen er en sammenslutning
av at BN Fond av 1990 samt fond av Veiten, besluttet i
generalforsamlingen i april 2016. Konsernregnskap er ikke
utarbeidet, da dette ikke er et krav etter regnskapsloven.
Et sammendrag av regnskapet for Veiten 3 AS fremgår av
note 10.

Prosjekter
Prosjekter i Bergen Næringsråds regi, og som pågår over
lengre perioder, blir periodisert over foreningens balanse.

Aksjer og andeler i fond
Investeringer i aksjer/andeler vurderes etter kostmetoden.
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke er forbigående og dette anses nødvendig
etter god regnskapsskikk. Mottatte utbytter på foreningens
aksjeinvesteringer inntektsføres som finansinntekter.

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsprinsippene
beskrives nedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett
år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og med
fradrag for planmessige avskrivninger. Er den virkelige
verdi vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og
verdiforringelsen ikke kan sies å være av forbigående
karakter, foretas nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost
og virkelig verdi.
Annen langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til
pålydende beløp.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Finansielle instrumenter som er klassifisert som
omløpsmidler, og som inngår i en handelsportefølje med
henblikk på videresalg eller børsomsetning, og som har en
god eierspredning og likviditet, vurderes til virkelig verdi
på balansedagen.

Inntekter
Inntekter regnskapsførers når de er opptjent. Det vil
si når kravet på vederlaget oppstår. Dette skjer når
tjenesten ytes og i takt med at arbeidet blir utført.
Inntekter regnskapsførers med verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet.

Pensjon
Bergen Næringsråds ansatte er tilknyttet en
innskuddsbasert pensjonsordning. Etter god
regnskapsskikk for små foretak er ikke foreningens
pensjonsforpliktelser balanseført. Foreningen har en egen
pensjonsplan for administrerende direktør. Denne blir
finansiert over driften. Forpliktelser til å dekke fremtidige
pensjonsutbetalinger er avsatt for i regnskapet.

Kostnader
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av
vurderinger av de enkelte fordringene.

Kostnader regnskapsførers som hovedregel i samme
periode som den tilhørende inntekten. I de tilfeller
hvor det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter
og inntekter fastsettes resultatfordelingen etter egne
vurderinger.
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NOTE 2 Driftsinntekter
Andre inntekter
Annonser/sponsorer/reklame
Møteplassen, andre arrangementer
Sekretariatstjenester
Andre inntekter
Prosjektinntekter
Sum andre inntekter

2020
2 365 000
1 719 050
1 274 484
716 476
4 965 968
11 040 978

2019
1 935 000
6 830 313
1 038 074
1 532 483
4 559 362
15 895 232

2020
11 911 285
1 904 333
1 827 452
644 364
16 287 434

2019
11 434 796
2 060 257
2 674 215
1 006 121
17 175 389

16,5

16

Daglig leder
2 015 177
508 045

Styret
324 300

NOTE 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m..
Lønnskostnad
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Antall årsverk
Ytelser til ledende ansatte
Lønn og andre godtgjørelser
Pensjonskostnadspremie

Pensjon
Bergen Næringsråd er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den etablerte
pensjonsordningen tilfredsstiller kravet til tjenestepensjonsordning. Fra 01.09.16 er samtlige ansatte medlem av en
innskuddbassert pensjonsordning. For de som frem til denne dato hadde ytelsesbasert pensjonsordning er det etablert en
kompensasjon som løper inntil 10 år.
Det er i 2010 inngått førtidspensjonsavtale med administrerende direktør. For denne avtalen er det over 10 år avsatt
kr 5 994 998 for opparbeiding av fremtidige pensjonsforpliktelser som vil gjelde fra fylte 62 år.

Revisor
Godtgjørelse til BDO AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er belastet med kr 128 327 for år 2020.
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NOTE 4 Varige driftsmidler
Maskiner
6 185 040

Anskaffelseskost pr. 01.01.20

Inventar
1 791 330

253 565

IKT
1 083 841

Ombygging
kontor
3 429 345

Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost pr. 31.12.20

6 438 605

1 791 330

1 274 482

3 429 345

12 933 762

Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12.20
BOKFØRT VERDI PR 31.12.20

5 960 710
477 895

1 627 820
163 510

1 141 033
133 449

1 794 279
1 635 066

10 523 842
2 409 921

204 812

70 075

184 706

327 848

787 441

30 %
Saldo

30 %
Saldo

30 %
Saldo

10 %
Linært

10-30 %

Årets avskrivninger
Prosentsats for ordinære avskrivninger

190 641

Sum
12 489 557
444 206

NOTE 5 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner

Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Global Valutasikret
Holberg Rurik
Holdberg Triton
Sum globale aksjefond
Holberg Norge
Sum norske aksjer
Holberg Kreditt

Kategori
Globale aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer

Norske aksjer

Holberg Likviditet
TOTALT

Virkelig verdi
31.12.2020
16 749 855
9 712 727
11 591 534
6 484 448
7 183 956

15 240 870
15 240 870

966 345

16 207 215

63 730 666

(266 898)

63 463 768

382 268
1 103 404

20 837 810
152 231 313

Virkelig verdi
01.01.2020
15 413 229
11 135 499
9 987 490
7 142 288
8 022 325
51 700 831

12 485 581
12 485 581

Globale
obligasjoner

Sum obligasjonsfond

Res.ført
verdiendring
2020
1 336 626
(1 422 772)
1 604 044
(657 840)
(838 369)

Anskaff. kost
31.12.2020
15 432 584
20 417 549
10 000 000
7 630 000
7 869 000
61 349 133

73 834 714

63 730 666

73 834 714

20 455 542
151 127 909

Pengemarked

Bergen Næringsråd har gjennom 2020 benyttet HolbergFondene som investerings- og porteføljerådgiver.

NOTE 6 Langsiktige fordringer
Bergen Næringsråd har lånt ut til sammen kr 12 250 000 til Handelens og Sjøfartens Hus AS. Lånet er utbetalt i forbindelse
med oppgraderingsarbeider på bygget. Lånet løper til flytende rente tillagt margin. Gjennomsnittlig rente gjennom året har
vært 4,67 % (5,1 % i 2019).
Bergen Næringsråd har i tillegg lånt ut kr 3 700 000 til Understøttelseskassen. Lånet løper til flytende rente tillagt margin.
Gjennomsnitlig rente gjennom året har vært 3,67 % (4,05 % i 2019).
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NOTE 7 Aksjer / langsiktige plasseringer
Aksjer vurdert som anleggsmidler.
Torget i Bergen AS
Bergen Sentrum AS
Fjord Norge AS
Hordaland Lederutviklingsforum AS
Bergen Vitensenter AS
Kyststamveien AS
Olav Kyrresgate 11 AS
Veiten 3 As
Hordfast AS
Gasskonferansen i Bergen
Kulturby år 2000
Norsk Sjømatsenter
SUM BOKFØRT VERDI

Antall
25
3974
1
1
18
550
10 925
250
2
Stift.kap.
Stift.kap.
Stift.kap.

Pålyd.
1 000
10
5 000
2 000
1 000
100
77
1 000
20 000

Sum

BN

Bokført
1
1
1
1
2
1
6 628 563
2 000 000
40 000
1
1
1
8 668 573

NOTE 8 Egenkapital
Pr. 01.01.2020
Grunnkapital
Annen egenkapital
Bufferfond
Sum egenkapital
Resultat 2020
EGENKAPITAL 31.12.2020

Egenkapital 01.01.2020
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020 1)

62 436 241
78 159 273
36 249 389
176 844 903
818 861
177 663 764
Grunnkapital
62 436 241
624 362
63 060 603

Annen kapital
68 981 069
68 981 069

Bufferfond
36 249 389
67 273
36 316 662

9 178 202
9 178 202
127 226
9 305 428
Forening
9 178 202
127 226
9 305 428

BN Kapital fond
62 436 241
68 981 071
36 249 389
167 666 701
691 635
168 358 336
Sum
176 844 903
818 861
177 663 764

Etter vedtak i generalforsamlingen april 2016 ble det etabert et nytt fond med navnet Bergen Næringsråds Kapitalfond av
2016 til fremme av næringslivet i Bergen. Fondet er en fusjon av fond av 1990 som ble etablert ved delsalg og refinasiering
av HSH og fond Veiten som består av midler fra delsalg og refinanisering av Veiten 3 AS. I henhold til instruks skal fondet ha
en grunnkapital på 60 mill. som skal tillegges minimun 1 % årlig. Av resterende egenkapital utgjør bufferfondet pr etablering
kr 11 838 000,00. Avkastning av kapitalfondet, med fradrag av bidrag til grunnkapitalen, skal kunne disponeres til Bergen
Næringsråds drift
Kapitalfondet forvaltes i henhold til instruks vedtatt i generalforsamlingen april 2016.
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NOTE 9 Annen kortsiktig gjeld
Prosjekter - eksternt finansiert
Depositum
Pensjonsavsetning
Ferielønn
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

NOTE 10 Veiten 3 AS

r
e
mm

Ko

NOTE 11
Av bankinnskudd utgjør kr 613 545 bundne skattetrekksmidler.

31.12.2020
6 206 217
307 630
5 994 998
1 417 942
477 031
14 403 818

31.12.2019
2 933 181
344 900
5 860 925
1 427 953
672 980
11 239 939
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Driftsinntekter 2020

( NOK 1 000)

Kontingenter 44,0 % | kr 9 869

KR 22 435 607

Handelskammer 6,8 % | kr 1 526
Møter/arrangementer 7,7 % | kr 1 719
Andre inntekter 41,5 % | kr 9 322

Kostnader 2020

( NOK 1 000)

Møter arrangementer 3,4 % | kr 1 053
Administrasjonskostnader 17,7 % | kr 5 473

KR 30 844 532
Andre medlemsaktiviteter 23,5 % | kr 7 244
Personalkostnader 52,8 % | kr 16 287
Avskrivinger 2,6 % | kr 787

Fonds under foreningens administrasjon – REGNSKAP 2020

H.E.Claussens Fond til M.F.
Summer

1.1.20
Kapital
750 308
750 308

PLASSERING AV MIDLENE
H.E.Claussens Fond til M.F.
Summer

Bank innskudd
50 076
50 076

Inntekter
61 900
61 900
Plassering
Holberg
762 132

Utdelinger

Andre
kostnader

31.12.20
Kapital
812 208
812 208
Kontroll
kapital
812 208
812 208
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BDO AS
Inger Bang Lunds vei 4
5059 Bergen

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Bergen Næringsråd
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Bergen Næringsråd.
Årsregnskapet består av:
•
•
•

Balanse per 31. desember
2020
Resultatregnskap for 2020
Noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle
stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per 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 International Standards on Auditing (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 foreningen 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.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
Styret 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.

Uavhengig revisors beretning Bergen Næringsråd - 2020
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn 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 andre 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 foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

BDO AS,24.03.2021

Charlotte Bårdsen
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning Bergen Næringsråd - 2020
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO,
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

25

26

BERGEN NÆRINGSRÅD | ÅRSRAPPORT 2020

Bergen Næringsråd – BUDSJETT 2021
Budsjett
2021

Forening

BN Kapitalfond
av 2016

Driftsinntekter
Medlemskontingenter
Inntekt handelskammer
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

9 850 000
1 600 000
14 025 000
25 475 000

9 850 000
1 600 000
14 025 000
25 475 000

9 850 000
2 000 000
15 970 000
27 820 000

Driftskostnader
Personalkostnader
Administrasjonskostnader
Medlemsaktiviteter
Avskrivninger
Sum driftskostnader

17 785 000
4 995 000
8 125 000
600 000
31 505 000

17 785 000
4 995 000
8 125 000
600 000
31 505 000

18 992 000
4 865 000
14 570 000
600 000
39 027 000

DRIFTSRESULTAT

(6 030 000)

(6 030 000)

(11 207 000)

685 000

90 000

595 000

6 000 000

(6 000 000)
7 500 000

ÅR 2020

Finansposter
Finansinntekter
Utbytte Veiten 3 AS
Overført Bergen Næringsråd
Verdiendring markedsaktiva
Finanskostnader
Sum finansposter

7 500 000
(60 000)
8 125 000

(60 000)
6 030 000

2 095 000

6 000 000
(75 000)
7 365 000

ÅRSRESULTAT

2 095 000

-

2 095 000

(3 842 000)

940 000
500 000
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Bergen Næringsråd Understøttelseskasse

ÅRSBERETNING 2020
Formål og virke
Understøttelseskassen har til formål å yte hjelp til verdige
trengende. Virksomheten drives i Bergen med Bergens
Næringsråd som forretningsfører. Dens virksomhet
omfatter Understøttelseskassens fond og eiendommen
Formannsvei 29.

Vedtektene i Understøttelseskassen er følgelig endret
etter styrebehandling og ekstraordinær generalforsamling i Bergen Næringsråd. I samarbeid med WPS
Næringsmegling, advokatfirma Thommessen, Bergen
kommune og Lotteri- og stiftelsestilsynet har man startet
å forberede et salg av eiendommen.

Generelt

Understøttelseskassens fond

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og
årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne
forutsetning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld. Stiftelsen
har ingen ansatte. Styret består av to kvinner og fire menn.
Det er inngått avtale med et vaktmesterfirma som utfører
tjenester knyttet til drift og tilsyn med eiendommen.
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer
enn normalt for leilighetsbygg som nyttes til boligformål.

Den vesentlige delen av driftsmidlene er bundet opp i
eiendommen Formannsvei 29. Understøttelseskassens
fond har et resultat på kr 106 218 og egenkapitalen er
på kr 11 594 693.

Eiendommen Formannsvei 29
Driften av eiendommen viser for 2020 et resultat på
kr 1 112 954. Deler av eiendommen er over tid blitt
opprustet til tjenlige leiligheter. Etterspørselen fra
medlemmer i Bergen Næringsråd er langt fra tilstrekkelig
til å fylle de 36 leilighetene, og de fleste leilighetene
er gjennom året leiet ut på markedsmessige vilkår
til studenter og andre på oppsigelige (tidsbestemte)
leiekontrakter. Dette sikrer fleksibilitet og gir høy
utleiegrad. Eiendommen har gjennom året vært i vesentlig
grad vært fullt utleiet selv om vi merker et visst prispress
i markedet. Det er behov for betydelig oppgradering
av eiendommen for å møte tids- og miljøriktige krav til
moderne leiligheter.
Boenheter blir rehabilitert ved behov, fortrinnsvis i
forbindelse med skifte av leietaker.
Heisen i inngang A har en slik kvalitet at det er nødvendig
med en utskiftning av denne. Det utarbeides en plan over
fremtidig oppgradering/vedlikehold av eiendommen.
Etter anbefaling fra styre i Understøttelseskassen ble
det besluttet på ordinær generalforsamling i Bergen
Næringsråd at eiendommen skal selges. Dette med
bakgrunn i at den ikke lenger tjener opprinnelig formål.

I 2020 har Understøttelseskassen delt ut kr 256 387 til
verdige trengende og sosiale formål.

Konsolidert regnskap 2020
Eiendommen og understøttelseskassens fond er samme
juridiske enhet og rapporteres i form av et konsolidert
regnskap. Årets konsoliderte resultat er kr 1 219 171,
kr 7 333 er tillagt bundet kapital og resterende til annen
egenkapital. Sum bokført egenkapital er på kr 24 230 663.
Eiendommen har en bokført verdi på kr 19 530 153.
Markedsverdien vurderes som vesentlig høyere.

Fremtidsutsikter
Styret har som hovedoppgave å etterleve formålet og sikre
en fornuftig avkastning av legatets midler. Dette skjer i dag
ved å sikre en forsvarlig drift av eiendommen Formannsvei
29 samt at øvrige midler blir plassert med tilfredsstillende
sikkerhet i henhold til de krav som stilles i legatets lover.
For å sikre forsvarlig forvaltning av legatets midler på
sikt, ser styret på forskjellige alternativer hva gjelder
videreutvikling av eiendommen.
Styret vil fortsette dialogen med BN interne fond for
å finne felles prosjekter for fremtidige utdelinger som
tilfredsstiller formålet i vedtektene.

Bergen, 15. mars 2021

Kenneth Nilsen
Styreleder

Eva Løkeland Lerøy
Styremedlem

Lisbet K. Nærø
Styremedlem

Arild Kolltveit
Styremedlem

Tor Fredrik Müller
Styremedlem

Anders Skjævestad
Styremedlem

27

28

BERGEN NÆRINGSRÅD | ÅRSRAPPORT 2020

Bergen Næringsråds Understøttelseskasse
Årsregnskap 2020 – RESULTATREGNSKAP
Resultatregnskap

Noter

2020

2019

Leieinntekter
Annen inntekt
Sum driftsinntekter

3 723 456
125 838
3 849 294

3 693 189
3 693 189

Vaktmester
Strøm, varme
Vedlikehold
Andre driftskostnader bygg
Kommunale utgifter
Assuransepremier
Sekretariat BN
Revisjon
Andre adm. kostnader
Utdelinger
Avskrivninger
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

313 855
-9 267
452 791
344 449
272 319
104 551
252 841
73 726
48 375
256 387
506 307
19 616
2 635 949

307 335
52 514
323 283
318 119
327 466
99 437
252 428
47 050
80 952
183 000
510 778
161 150
2 663 512

DRIFTSRESULTAT

1 213 345

1 029 677

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansresultat

155 444
149 618
5 826

333 798
148 174
185 624

1 219 171

1 215 301

1 219 171

1 215 301

1 219 171

1 215 301

2
2
3

ÅRSRESULTAT
Årsoppgjørsdisposisjoner
Overført fra/til egenkapital
SUM DISPONERT

5
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse
Årsregnskap 2020 – BALANSE
Balanse
EIENDELER
Varige driftsmidler
Bygget Formannsvei 29
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Plasseringer HolbergForvaltnig
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Fordringer
Utestående leieinntekter
Avsetning tap på fordringer
Andre fordringer
Mellomregning konsern
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Noter

3

2020

2019

19 530 153
19 530 153

19 949 173
19 949 173

2 703 547
2 703 547
22 233 700

2 569 554
2 569 554
22 518 727

-17 950
295 750

105 785
-100 000
170 931

277 800

176 716

6 317 786
6 595 586
28 829 286

4 781 060
4 957 776
27 476 503
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse
Årsregnskap 2020 – EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital og gjeld

Noter

Grunn kapital
Bunden kapital
Fri kapital
Sum egenkapital

5

Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

4

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2020

2019

1 054 926
3 656 555
19 519 182
24 230 663

1 047 593
3 656 555
18 307 343
23 011 491

3 700 000
3 700 000

3 700 000
3 700 000

166 385
732 238
898 623
4 598 623
28 829 286

322 953
442 059
765 012
4 465 012
27 476 503

Bergen 31. desember 2020 / 15. mars 2021

Kenneth Nilsen
Styreleder

Anders Skjævestad
Styremedlem

Eva Løkeland Lerøy
Styremedlem

Tor Fredrik Müller
Styremedlem

Arild Kolltveit
Styremedlem

Lisbet K. Nærø
Styremedlem
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse – Årsregnskap 2020

NOTER REGNSKAP 2020

NOTE 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk av klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som
omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivinger. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende.

Fordringer
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Inntekter
Inntekt regnskapsførers når den er opptjent, altså når det er krav på vederlag oppstår.

Kostnader
Kostnader regnskapsførers som hovedregel i samme periode som tilsvarende inntekt.
I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordringene etter skjønnsmessige
kriterier.

NOTE 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, driftskostnader mv.
Det er ingen ansatte
Styrehonorar er avsatt med kr 25 000 til styreleder.

Revisor
Godtgjørelse til BDO AS for revisjon for 2020 utgjør kr 58 625.
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NOTE 3 Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.20
Tilgang i løpet av året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.20
Årets avskrivninger
Samlede av og nedskrivinger
Bokført verdi 31.12.20

Formannsvei Ombyggings
29
prosjekt
4 165 001 11 379 055

4 165 001

11 379 055

4 165 001

11 379 055

Rehabilitering
Leiligheter Varmeanlegg
4 220 273
2 135 477
87 286
4 307 559
339 410
2 697 432
1 610 127

2 135 477
53 387
213 547
1 921 930

Parkering
1 135 097

Sum
23 034 903
87 286

1 135 097
113 510
681 059
454 038

23 122 190
506 307
3 592 038
19 530 153

NOTE 4 Langsiktig gjeld
Långiver
BN Kapitalfond av 2016
Sum

Saldo 31.12.20
3 700 000
3 700 000

Saldo 31.12.19
3 700 000
3 700 000

NOTE 5 Egenkapital
Egenkapital 1.1.2020
Årets resultat
EGENKAPITAL 31.12.2020

Grunn kapital
1 047 593
7 333

Bunden kapital
3 656 555

Fri kapital
18 307 343
1 211 839

Sum kapital
23 011 491
1 219 172

1 054 926

3 656 555

19 519 182

24 230 663
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BDO AS
Inger Bang Lunds vei 4
5059 Bergen

Uavhengig revisors beretning
Til styret i Bergen Næringsråd's Understøttelses Kasse
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Bergen Næringsråd's Understøttelses Kasse.
Årsregnskapet består av:
•
•
•

Balanse per 31. desember 2020
Resultatregnskap for 2020
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
stiftelsens finansielle stilling per 31. desember
2020, og av dens resultater for regnskapsåret
avsluttet per 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 International Standards on Auditing (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 stiftelsen 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.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (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
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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 stiftelsens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn 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 andre 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 stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om utdeling og forvaltning
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 stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov,
stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

BDO AS, 18.03.2021

Charlotte Bårdsen
statsautorisert revisor
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Bergen Næringsråds Understøttelseskasse – Budsjett 2021
BUDSJETT 2021

REGNSKAP 2020

Driftsinntekter
Leieinntekter
Annen inntekt
Sum driftsinntekter

3 740 000
3 740 000

3 723 456
125 838
3 849 294

Driftskostnader
Vaktmester
Strøm, varme
Vedlikehold
Andre driftskostnader bygg
Kommunale utgifter
Assuransepremier
Sekretariat BN
Revisjon
Andre adm. kostnader
Utdelinger
Avskrivninger
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

320 000
25 000
100 000
330 000
330 000
105 000
252 500
40 000
340 000
250 000
510 000
50 000
2 652 500

313 855
-9 267
452 791
344 449
272 319
104 551
252 841
73 726
48 375
256 387
506 307
19 616
2 635 949

DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansresultat

1 087 500
150 000
110 000
40 000

1 213 345
155 444
149 618
5 826

ÅRSRESULTAT

1 127 500

1 219 171

Årsoppgjørsdisposisjoner
Overført til egenkapital

1 127 500

1 219 171

Sum disponert

1 127 500

1 219 171
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Innstillinger 2021
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mandag 26. april 2021
kl 16.30
Teams
TIL BEHANDLING
1.

Styrets beretning 2020
� Årsregnskap 2020
– med revisjonsberetning og
kontrollkomitéens uttalelse
� Honorar til styret
� Understøttelseskassen
– beretning og regnskap
� Fond/legater

2.

Budsjett 2021

3.

Kontingent 2022

4.

Valg

5.

Orientering om foreningens
eiendommer

Alle deltakere må melde seg på
innen fredag 23. april og vil da
motta invitasjon på Teams i løpet av
formiddagen den 26. april.

PÅ M E L D I N G

SAK 1: Beretning og regnskap
Det vises til sidene foran i
årsmeldingen med følgende innhold:

Honorar til styrets medlemmer
Det foreslås at honoraret står
uforandret i 2021.
Honorar

Bergen Næringsråd
• Styrets beretning 2020
• Årsregnskap, balanse og noter 2020
• Spesifikasjoner av resultatregnskap og
balanse 2020
• Revisjonsberetning 2020
• Budsjett 2021
• Årsregnskap fond/legater 2020

Styreleder
Nestleder
Til hvert at de øvrige
styremedlemmene

Revisjonsberetning fra BDO er inntatt i
årsberetningsheftets regnskapsdel.

Generalforsamlingen godkjenner de
fremlagte regnskap og beretninger.

Understøttelseskassen
• Styrets beretning 2020
• Resultatregnskap, balanse og noter
2020
• Revisjonsberetning 2020
• Budsjett 2021

Generalforsamlingen godkjenner
forslag til styrehonorar for 2021.

KONTROLLKOMITÈENS UTTALELSE
I henhold til vedtektenes §9 skal
Kontrollkomitèen «vurdere om
foreningens midler er anvendt i
samsvar med foreningens formål og
vedtekter, og i overensstemmende med
gitte fullmakter».

For så vidt gjelder disponering av
Bergen Næringsråds kapitalfond
av 2016 for fremme av næringslivet i Bergensregionen konstaterer
Kontrollkomitèen at den er overensstemmende med generalforsamlingens
forvaltnings-instruks for 2016. Når
det gjelder Fond under foreningens
administrasjon, har Kontrollkomitèen
fått seg forelagt en oversikt som
også gjengir kapital, avkastning,
plassering og formålet ved det enkelte
fond, foretatte utdelinger i 2020
og disponibel kapital. I henhold til
oversikten er midlene disponert som
foreskrevet.

Bergen, 25. mars 2021

Nina Sandnes

Styret i Bergen Næringsråd

kr 34 050

Innstilling:

Kontrollkomitèen har gjennomgått
det reviderte årsregnskap, som består
av resultatregnskap, balanse og
noteopplysninger, samt årsberetningen.
Årsregnskapet og årsberetningen
er avgitt av foreningens styre og
revisjonsberetningen av statsautorisert
revisor Charlotte Bårdsen ved BDO
AS. Kontrollkomitèen konstaterte
at midlene er anvendt i samsvar
med foreningens formål, beskrevet i
vedtektenes §1.

Bergen, 15. mars 2021

kr 110 650
kr 54 750

Jan Thore Urheim

Ole Lund
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SAK 2: Budsjett 2021
Styrets forslag til budsjett for 2021
fremgår av regnskapsoppstillingen
på side 26.
Innstilling:

Generalforsamlingen slutter seg til
det fremlagte budsjett for 2021.

Valgkomitéen foreslår følgende valgt
som styremedlemmer for 2 år:
• Katrine Trovik - gjenvalg
• Peggy Krantz-Underland - gjenvalg
• Per Grieg - gjenvalg
• Gard Kvalheim - gjenvalg
• Tor Instanes – nytt styremedlem

Valg av styreleder:
Som styreleder foreslås

SAK 5: Orientering om
foreningens eiendommer
Det vil bli gitt en kort orientering
om eiendommer der Bergen
Næringsråd har eierinteresser:
Olav Kyrresgt 11, Veiten 3,
Formannsvei 29.

• Katrine Trovik

SAK 3: Kontingent 2022
Styret vil be om fullmakt til
kontingentheving på nivå med
utviklingen i konsumprisindeksen,
men begrenset oppad til 3,5 %.
Innstilling:

Generalforsamlingen gir fullmakt
til styret om en kontingentheving
på inntil 3,5 % for 2022.

Styreleder skal iht. vedtektene
velges for ett år av gangen
Valg av nestleder:
Som nestleder foreslås
• Tor Instanes

Nestleder skal iht. vedtektene
velges for ett år av gangen.

Kontrollkomité:
Det foreslås gjenvalg på

SAK 4: Valg
Sammensetningen av foreningens
formelle organer: Styret,
kontrollkomitéen, valgkomitéen,
samt styret i Understøttelseskassen,
går frem av årsberetningen foran.
Valgkomitéen har bestått av:
• Ole-Eirik Lerøy – leder
• Veslemøy Tvedt Fredriksen
• Magne Stunner
• Lisbet Nærø
• Jorunn Nerheim

Valgkomitéen har gitt følgende
innstilling:

• Jan Thore Urheim
• Ole Lund
• Nina G. Sandnes

Kontrollkomiteen har en
valgperiode på ett år

Revisor
Revisor velges for ett år av gangen.
Det foreslås gjenvalg av BDO.

Valgkomité:
Valgkomitéens medlemmer har en
valgperiode på ett år.
I år gå Veslemøy Fredriksen ut av
komiteen.

Styret:
5 medlemmer står på valg
• Aslak Sverdrup
• Katrine Trovik
• Per Grieg
• Peggy Krantz-Underland
• Gard Kvalheim

Petter Ole Jakobsen og Synnøve
Aksdal står ikke på valg.

Som nytt medlem foreslår
valgkomitéen
• Stine Sofie Grindheim

Bergen, 15. mars 2021
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