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1. StyretS arbeidSgrunnlag
«Gir kraft til vekst» er Nærings
foreningens visjon.

Bærekraft skal ligge som en 
fellesnevner i foreningens arbeid. 
Kjerneverdiene er dagsordensettende, 
modig og godt vertskap. 

– Vi er dagsordensettende og synlige i 
det offentlige ordskiftet 

– Vi skal være modige i rollen som 
interesseorganisasjon og utfordre vedtatte 
sannheter

– Vi skal være et godt vertskap og en 
god nettverksbygger for alle som besøker 
oss.

Næringsforeningen skal fremme 
næringslivsinteresser i Stavanger
regionen. Vi er en interesseorganisasjon 
for næringslivet i regionen, og bidrar til 
å etablere arenaer hvor medlemmenes 
utfordringer og muligheter settes på 
dagsorden. Foreningen skal være en 
medlemsorientert og samfunnsbevisst 
aktør, og en attraktiv samarbeidspartner. 
Vi skal posisjonere regionens næringsliv 
– både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, 
og fremme arbeidet med å gjøre regionen 
attraktiv for næringslivet. 

Forskjellige meninger driver oss 
framover. Næringsforeningen skal 
aktivt bidra til å fremme åpen debatt, 
og være en tydelig og konstruktiv 
motoffentlighet. Næringsforeningen skal 
være dagsordensettende, og etablere 
arenaer hvor aktuelle problemstillinger 
debatteres. 

Næringsforeningen er opptatt av 
regional forankring basert på grenseløst 
samarbeid, dialog og regionalt lederskap. 
Foreningens nedslagsfelt er fra Sauda 
i nord til Dalane i sør, dog med flest 
medlemmer i Stavanger.

Næringsforeningen skal være 
partipolitisk nøytral, men markere 
seg med en klar profil i ulike 
næringsspørsmål, og være et forum for 
diskusjon og løsninger av spørsmål som 
berører ulike bransjegrupper i regionen.

Næringsforeningen søker å samle 
og engasjere flest mulige virksomheter 
og personer i arbeidet for næringslivet 
i Stavangerregionen. Foreningen har 
et bredt arbeidsgrunnlag, noe som skal 
gi foreningen næringspolitisk tyngde 
og ressurser til å gi medlemmene 
aktuelle tilbud som konferanser, møter, 
kompetansepåfyll, næringslivsmagasinet 
Rosenkilden og profilering via vår 
hjemmeside. Næringsforeningen 
tilbyr sin medlemsmasse regionens 
viktigste nettverk med rundt 2000 
medlemsbedrifter og 8000 kontakter.

Styret og administrasjonen arbeider 
etter et strategiverktøy som skal sikre 
at styret holder et strategisk overordnet 
fokus, samtidig som de pålagte 
kontrolloppgavene ivaretas. Styret har 
i 2019 oppdatert strategidokumentet 
med tidshorisont 2020–2024. De to 
hovedprosjektene i denne perioden 
vil bli Energihovedstaden og Nye 
muligheter. I 2019 har «Nye muligheter» 
vært løftet opp som hovedprosjekt 
for styret. I hovedprosjektet er 
forutsetningen at regionens næringsliv 
trenger flere bein å stå på, både for 
å tåle konjunktursvingningene i 
industrien på kort sikt og for å forberede 
seg på en varig endring i olje og 
gassindustrien. Det er nødvendig med et 
kontinuerlig fokus på omstilling, også i 
oppgangstider. 

de strategiske fokusområdene i 2019:

nye muligheter
I 2019 har «Nye muligheter» vært løftet 
opp som hovedprosjekt for styret. 
Forutsetningen er at regionens næringsliv 
trenger flere bein å stå på, både for å tåle 
konjunktursvingningene i industrien 
på kort sikt og for å forberede seg på en 
varig endring i olje og gassindustrien. 
Det er nødvendig med et kontinuerlig 
fokus på omstilling, også i oppgangstider.

KompetanSe
Næringslivet trenger å få tilført mer 
kompetanse for å møte framtidige behov. 
Næringsutviklingen vil i større grad være 
kompetansestyrt, og vi har etablert et tett 
samarbeid med Universitetet i Stavanger 
og Handelshøyskolen BI for å styrke 
regionens konkurransekraft. 

infraStruKtur
God infrastruktur, både når det 
gjelder vei- og kollektivløsninger, er 
avgjørende for Stavanger-regionen. 
Næringsforeningen er en pådriver 
både når det gjelder framdrift og 
gjennomføring av eksisterende prosjekter, 
men også ta initiativer når det gjelder 
nye behov. Foreningen bidrar også til 
at regionen tar en sterk posisjon når det 
gjelder infrastrukturteknologi.

attraKtivitet 
Næringsforeningen skal bidra til å 
styrke regionens evne til å tiltrekke 
seg bedrifter og talenter. Det må 
legges til rette for at det er lett å 
etablere seg i regionen, det satses på 
enda flere klynger som organiserer 
næringsutvikling og synliggjør 
markedspotensial innen sitt felt, samt 
markedsføring av regionen. 

den grenSeløSe 
Smartregionen 
Næringsforeningen skal synliggjøre 
forretningsmulighetene innenfor 
smartteknologi for medlemsbedriftene 
og ta en aktiv rolle i den nyetablerte 
arenaklyngen. 

energi
Det er vektlagt møteplasser for 
både olje og energiindustrien og 
fornybarnæringen i 2019, både gjennom 
egne bransjemøter og i programmene 
til andre konferanser. Dette skjer i tett 
dialog med begge ressursgruppene. 
For begge næringene skal det jobbes for 

Styrets beretning for året 2019

Anne Merethe 
Skogland

Grete Skundberg
Nestleder

Leif A. Lorentzen Dag Øyvind Meling
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1. STYRETS ARBEIDSGRUNNLAG
“Gir kraft til vekst” er Næringsforeningens visjon. 

• Vi skal være modige i rollen som interesseorganisasjon og 

alle som besøker oss

Næringsforeningen skal fremme næringslivsinteresser 
i Stavanger-regionen. Vi er en interesseorganisasjon for 
næringslivet i regionen, og bidrar til å etablere arenaer hvor 

Foreningen skal være en medlemsorientert og samfunnsbevisst 

regionens næringsliv – både nasjonalt og internasjonalt, og 

Forskjellige meninger driver oss framover. 
Næringsforeningen skal aktivt bidra til å fremme åpen 

og regional forankring basert på grenseløst samarbeid, dialog 
og regionalt lederskap. Foreningen opererer fra Dalane i sør til 
Sauda i nord. 

Næringsforeningen skal være partipolitisk nøytral, men 

et forum for diskusjon og løsninger av spørsmål som berører 
ulike bransjegrupper i Stavanger-regionen.

bedrifter, institusjoner og personer i arbeidet for næringslivet i 
Stavanger og omegn. Foreningen har et bredt arbeidsgrunnlag, 
noe som skal gi foreningen næringspolitisk tyngde og ressurser 
til å gi medlemmene tidsmessige tilbud som for eksempel 
konferanser/møter, kompetansepåfyll, næringslivsmagasin og 

som skal sikre at styret holder et strategisk overordnet fokus, 
samtidig som de pålagte kontrolloppgavene ivaretas. Styret har i 
2017 oppdatert strategidokumentet med varighet fram til 2020. 

DE SJU STRATEGISKE FOKUSOMRÅDENE OG 
STRATEGISKE PROSJEKTER:

1. INFRASTRUKTUR
God infrastruktur, både når det gjelder vei- og kollektivløsninger, 
er avgjørende for Stavanger-regionen. Næringsforeningen 
skal være en pådriver både når det gjelder framdrift og 
gjennomføring av eksisterende prosjekter, men også ta initiativer 
når det gjelder nye behov. Foreningen skal også bidra til at 
regionen tar en sterkt posisjon når det gjelder infrastruktur-
teknologi.

2. KOMPETANSE 

skal bidra til å styrke regionens konkurransekraft. 

3. ATTRAKTIVITET
Næringsforeningen jobber for å styrke regionens evne til å 

4. ENERGI

energiindustrien i Næringsforeningen. Miljø og bærekraft er en 

5. DEN GRENSELØSE SMARTREGIONEN
Næringsforeningen jobber for å synliggjøre 

6. NYE MULIGHETER
Næringsforeningens møtearenaer skal være sterkt preget av å 
peke ut nye muligheter for medlemsbedriftene, eksempelvis 
gjennom spisse tiltak som Digitaliseringsskolen, leverandørmøter 
og Gamechangers. Foreningen skal synliggjøre mulighetene 
medlemsbedriftene har til å søke virkemiddelapparatet om ulike 

7. HAVNÆRINGENE 
Næringsforeningen jobber i samarbeid med andre aktører for at 

Styrets beretning for året 2017

Berta Lende RøedÅdne Kverneland
Styreleder

Kristin Gustavsen
Nestleder
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slik at ny teknologi kan utvikles, miljøutfordringene overvinnes 

gjennom kurs og aktiviteter for at næringen skal få gjennomslag 
i nye markeder. 

Foreningen fungerer som interesseorganisasjon for sine 
medlemmer i næringspolitiske spørsmål, og skal ha en 
aktiv rolle der forhold som berører næringslivet diskuteres 
og medlemmenes interesser kommer tydelig fram. 

Næringsforeningen framstår i dag som landets største 

medlemmenes prioriteringer av møtetema og oppfølging 
og formidling av disse gjennom styrets diskusjoner og 
administrasjonens disposisjoner. Næringsforeningen tilbyr 

grunnlaget for egne virksomheter. Styret har, sammen med 
administrasjonen, fokus på så vel et godt medlemstilbud som 
gode kommunikasjonskanaler og god kostnadskontroll. Denne 

handlingsrom.
Gjennom å drive næringspolitikk skal medlemmenes 

rammebetingelser bedres. Foreningen jobber med svært 
mange prosjekter, men strategiverktøyet gir en mulighet til å 

på fokusområdene og de strategiske prosjektene. I tillegg er 
det svært viktig at foreningens saker er godt forankret blant 
medlemmene. Kjernen er å kunne fange opp og arbeide med 
saker som frontes på fellesskapets vegne. I 2017 har det vært 
spesielt fokus på omstilling i vanskelige tider, og nye muligheter 
for regionen. 

De 28 ressursgruppene spiller en sentral rolle som 
temperaturmåler for foreningens styre og administrasjon. Både 
ved å spille inn sentrale utfordringer eller være initiativtaker til 

med administrasjonen, for eksempel når det skal skrives 

Gjennom foreningens strategiske prosjekter for 2017 er det 

ene er innfridd både når det gjelder de fokusområdene og de 
strategiske prosjektene. Det understrekes at foreningen jobber 

måleverktøyet. 
Rosenkildehuset: Næringsforeningens vekst og økende 

antall møter og aktiviteter gjennom de siste årene gjør at 
Rosenkildehuset brukes i stadig større grad som et rent 

restauranten er ute og hele administrasjonen er følgelig 
lokalisert i 2. etasje. 1. etasje står i dag ledig og skal leies ut. 
Næringsforeningen eier samtlige aksjer i Rosenkildehuset.

2. MEDLEMMER
Ved utgangen av 2017 hadde Næringsforeningen 2002 

medlemsbedrifter og 7288 kontaktpersoner. Året før var status 
1855 medlemsbedrifter og 6577 kontaktpersoner. Foreningen 

3. ADMINISTRASJON

Sykefraværet var i 2017 på 3,8 % mot 2,74 % i 2016. 

forurenser ikke det ytre miljøet. 

4. LIKESTILLING
Det var ved utgangen av 2017 8 kvinner og 7 menn i foreningens 
administrasjon. Styret består av 5 kvinner og 4 menn. 
Foreningen har reell likestilling som mål. 

 5. ØKONOMI
Næringsforeningens mål er at driften skal gå i balanse, og at 

for 2017 viser et overskudd på kr. 905.928 mot et overskudd på 
kr. 601.057 i 2016.

6. REPRESENTASJON I OFFENTLIGE STYRER OG UTVALG
Foreningen møter jevnlig representanter fra politisk og 
administrativ ledelse, primært fra Rogaland fylkeskommune 
og de større kommunene, men også sentrale myndigheter som 
statsråder, Rogalandsbenken etc. Et utstrakt samarbeid med 

i styret i Region Stavanger, han er styremedlem i Det norske 

Foreningen er også representert i en rekke andre styrer som for 

7. SEKRETARIATSTJENESTER
Foreningen har i 2017 levert sekretariatstjenester til egne større 

foreningens ressursgrupper. I tillegg kommer sekretariatsarbeid 
for en rekke andre arrangement. Virksomheten er 
ressurskrevende, men helt avgjørende for pleie av foreningens 

8. STYRETS MØTER
Styret hadde i 2017 totalt sju styremøter, samt en strategisamling 

9. MEDLEMSAKTIVITETER
Det ble gjennomført 125 medlemsmøter/konferanser i 2017. 

Marit Boyesen Harald MingeDag Øyvind Meling Kenneth GIlje Knut Roar Wiig
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best mulige rammebetingelser. Miljø og 
bærekraft er en samfunnsutfordring, 
og vår innfallsvinkel er å identifisere de 
markedsmulighetene dette gir.  

høringSuttalelSer
Foreningen fungerer som interesse
organisasjon for sine medlemmer i 
næringspolitiske spørsmål og skal 
ha en aktiv rolle der forhold som 
berører næringslivet diskuteres og 
medlemmenes interesser kommer tydelig 
fram. Næringsforeningen leverer en 
rekke høringsuttalelser og arrangerer 
høringskonferanser. 

nettverKet
Næringsforeningen framstår i dag 
som landets største i sitt slag. Den 
fungerer godt som møteplass – gjennom 
medlemmenes prioriteringer av 
møtetema og oppfølging og formidling 
av disse gjennom styrets diskusjoner 
og administrasjonens disposisjoner. 
Næringsforeningen tilbyr medlemmene 
– og næringslivet forøvrig – et nettverk 
som styrker grunnlaget for egne 
virksomheter. Styret har, sammen 
med administrasjonen, fokus på så 
vel et godt medlemstilbud som gode 
kommunikasjonskanaler og god 
kostnadskontroll. Denne har over tid 
gitt foreningen en sunn økonomi og 
tilstrekkelig handlingsrom.

StrategiSK verKtøy og Kpi
Gjennom å drive næringspolitikk skal 
medlemmenes rammebetingelser 
bedres. Foreningen jobber med svært 
mange prosjekter, men strategiverktøyet 
gir en mulighet til å prioritere. 
Administrasjonen rapporterer på hvert 
styremøte på fokusområdene og de 
strategiske prosjektene. I tillegg er det 
svært viktig at foreningens saker er godt 
forankret blant medlemmene. Kjernen 
er å kunne fange opp og arbeide med 
saker som frontes på fellesskapets 
vegne. Gjennom foreningens strategiske 
prosjekter for 2019 er det gjennomført 
en rekke tiltak, og styrets vurdering er 
at KPIene er innfridd. Det understrekes 

at foreningen jobber med flere hundre 
prosjekter årlig, men at noen løftes fram i 
måleverktøyet. 

reSSurSgruppene 
De 25 ressursgruppene spiller en 
sentral rolle som temperaturmåler for 
foreningens styre og administrasjon. 
Både ved å spille inn sentrale 
utfordringer eller være initiativtaker 
til medlemsmøter, men også som 
tette partnere i prosjektarbeid med 
administrasjonen, for eksempel når 
det skal skrives høringsuttalelser eller 
arrangeres medlemsmøter. 

roSenKildehuSet
Næringsforeningens vekst og økende 
antall møter og aktiviteter gjennom 
de siste årene gjør at Rosenkildehuset 
brukes i stadig større grad som et rent 
foreningshus. Huset har leieboere i første 
og tredje etasje, henholdsvis Nysnø 
Klimainvesteringer og Succedo. Nysnø 
har varslet at de flytter ut første kvartal 
2020. Næringsforeningen eier samtlige 
aksjer i Rosenkildehuset.  

2. medlemmer 
Ved utgangen av 2019 hadde 
Næringsforeningen 1960 medlems-
bedrifter. Året før var status 
2002 medlemsbedrifter og 7486 
kontaktpersoner. Foreningen fikk 180 nye 
medlemmer i 2019. I 2018 ble det 177 nye 
medlemsbedrifter. 

3. adminiStraSjon
Administrasjonen hadde ved inngangen 
til 2019 14 stillinger. Sykefraværet var 
i 2019 på 1 prosent mot 3,5 prosent 
i 2018. Tallene inkluderer totalt 
sykefravær. Arbeidsmiljøet er godt, og 
virksomheten forurenser ikke det ytre 
miljøet. 

4. liKeStilling
Det var ved utgangen av 2019 16 ansatte i 
Næringsforeningens administrasjon –  
9 kvinner og 7 menn. Styret består av 5 
kvinner og 4 menn. Foreningen har reell 
likestilling som mål. 

5. øKonomi
Næringsforeningens mål er at driften 
skal gå i balanse, og at finansinntektene 
skal kunne tillegges egenkapitalen. 
Resultatet for 2019 viser et overskudd 
på kr. 582.841 mot et overskudd på kr. 
604.186 i 2018.

6. repreSentaSjon i offentlige 
Styrer og utvalg
Foreningen møter jevnlig representanter 
fra politisk og administrativ ledelse, 
primært fra Rogaland fylkeskommune 
og kommunene i regionen, men også 
sentrale myndigheter som statsråder, 
Rogalandsbenken, ambassadører 
etc. Et utstrakt samarbeid med det 
offentlige er en målsetting. Ved flere 
anledninger har vi også en representasjon 
fra det offentlige i ressursgruppene. 
Næringsforeningens adm direktør sitter 
for øvrig som nestleder i styret i Region 
Stavanger, han er styremedlem i Det 
norske handelskammerforbund (DnH) 
og i styret i Tour de Fjords. Han er 
styremedlem i ICC Norge. Foreningen 
er også representert i en del andre 
styrer som for eksempel Stavanger 
sentrum as.

7. SeKretariatStjeneSter
Foreningen har i 2019 levert 
sekretariatstjenester til egne 
større prosjekter, Rosenkildehuset 
AS, Stiftelsen Stavanger Børs, 
Richard Johnsens Minnefond, 
Vestlandskonferansen og foreningens 
ressursgrupper. I tillegg kommer 
sekretariatsarbeid for en rekke andre 
arrangement. Virksomheten er 
ressurskrevende, men helt avgjørende 
for pleie av foreningens nettverk.  

 8. StyretS møter
Styret hadde i 2019 totalt åtte styremøter, 
og en strategisamling i København.

9. medlemSaKtiviteter
Totalt antall møtedeltakere i 2019 var 
9.867 mot 11.193 i 2018. Tilfredsheten 
med møtene var i gjennomsnitt 4,9 poeng 
av 6 mulige.
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slik at ny teknologi kan utvikles, miljøutfordringene overvinnes 

gjennom kurs og aktiviteter for at næringen skal få gjennomslag 
i nye markeder. 

Foreningen fungerer som interesseorganisasjon for sine 
medlemmer i næringspolitiske spørsmål, og skal ha en 
aktiv rolle der forhold som berører næringslivet diskuteres 
og medlemmenes interesser kommer tydelig fram. 

Næringsforeningen framstår i dag som landets største 

medlemmenes prioriteringer av møtetema og oppfølging 
og formidling av disse gjennom styrets diskusjoner og 
administrasjonens disposisjoner. Næringsforeningen tilbyr 

grunnlaget for egne virksomheter. Styret har, sammen med 
administrasjonen, fokus på så vel et godt medlemstilbud som 
gode kommunikasjonskanaler og god kostnadskontroll. Denne 

handlingsrom.
Gjennom å drive næringspolitikk skal medlemmenes 

rammebetingelser bedres. Foreningen jobber med svært 
mange prosjekter, men strategiverktøyet gir en mulighet til å 

på fokusområdene og de strategiske prosjektene. I tillegg er 
det svært viktig at foreningens saker er godt forankret blant 
medlemmene. Kjernen er å kunne fange opp og arbeide med 
saker som frontes på fellesskapets vegne. I 2017 har det vært 
spesielt fokus på omstilling i vanskelige tider, og nye muligheter 
for regionen. 

De 28 ressursgruppene spiller en sentral rolle som 
temperaturmåler for foreningens styre og administrasjon. Både 
ved å spille inn sentrale utfordringer eller være initiativtaker til 

med administrasjonen, for eksempel når det skal skrives 

Gjennom foreningens strategiske prosjekter for 2017 er det 

ene er innfridd både når det gjelder de fokusområdene og de 
strategiske prosjektene. Det understrekes at foreningen jobber 

måleverktøyet. 
Rosenkildehuset: Næringsforeningens vekst og økende 

antall møter og aktiviteter gjennom de siste årene gjør at 
Rosenkildehuset brukes i stadig større grad som et rent 

restauranten er ute og hele administrasjonen er følgelig 
lokalisert i 2. etasje. 1. etasje står i dag ledig og skal leies ut. 
Næringsforeningen eier samtlige aksjer i Rosenkildehuset.

2. MEDLEMMER
Ved utgangen av 2017 hadde Næringsforeningen 2002 

medlemsbedrifter og 7288 kontaktpersoner. Året før var status 
1855 medlemsbedrifter og 6577 kontaktpersoner. Foreningen 

3. ADMINISTRASJON

Sykefraværet var i 2017 på 3,8 % mot 2,74 % i 2016. 

forurenser ikke det ytre miljøet. 

4. LIKESTILLING
Det var ved utgangen av 2017 8 kvinner og 7 menn i foreningens 
administrasjon. Styret består av 5 kvinner og 4 menn. 
Foreningen har reell likestilling som mål. 

 5. ØKONOMI
Næringsforeningens mål er at driften skal gå i balanse, og at 

for 2017 viser et overskudd på kr. 905.928 mot et overskudd på 
kr. 601.057 i 2016.

6. REPRESENTASJON I OFFENTLIGE STYRER OG UTVALG
Foreningen møter jevnlig representanter fra politisk og 
administrativ ledelse, primært fra Rogaland fylkeskommune 
og de større kommunene, men også sentrale myndigheter som 
statsråder, Rogalandsbenken etc. Et utstrakt samarbeid med 

i styret i Region Stavanger, han er styremedlem i Det norske 

Foreningen er også representert i en rekke andre styrer som for 

7. SEKRETARIATSTJENESTER
Foreningen har i 2017 levert sekretariatstjenester til egne større 

foreningens ressursgrupper. I tillegg kommer sekretariatsarbeid 
for en rekke andre arrangement. Virksomheten er 
ressurskrevende, men helt avgjørende for pleie av foreningens 

8. STYRETS MØTER
Styret hadde i 2017 totalt sju styremøter, samt en strategisamling 

9. MEDLEMSAKTIVITETER
Det ble gjennomført 125 medlemsmøter/konferanser i 2017. 
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Resultatregnskap
Næringsforeningen I Stavanger-regionen

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Medlemskontingenter 10 911 750 10 732 325
Sekretærgodtgjørelse 186 700 104 250
Carnet, attestasjoner ol 2 540 580 2 317 234
Annen driftsinntekt 1 13 080 574 12 194 429
Sum driftsinntekter 26 719 604 25 348 238

Lønnskostnad 2 14 406 540 13 239 055
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 320 802 308 434
Annen driftskostnad 2 11 680 196 11 456 068
Sum driftskostnader 26 407 538 25 003 557

Driftsresultat 312 066 344 682

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 99 591 103 327
Annen renteinntekt 165 580 155 904
Annen finansinntekt 6 075 478
Annen rentekostnad 471 205
Resultat av finansposter 270 774 259 504

Årsresultat 582 841 604 186

Overføringer
Overført til annen egenkapital 582 841 604 186
Sum overføringer 6 582 841 604 186

Regnskap 2019
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Balanse
Næringsforeningen I Stavanger-regionen

Eiendeler Note 2019 2018

Anleggsmidler

Immaterielle eiendelerImmaterielle eiendelerImmaterielle eiendelerImmaterielle eiendeler
IT, programvare ol 3 19 161 95 152
Sum immaterielle eiendeler 19 161 95 152

Varige driftsmidlerVarige driftsmidlerVarige driftsmidlerVarige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 2 141 347 565 812
Sum varige driftsmidler 3 2 141 347 565 812

Finansielle anleggsmidlerFinansielle anleggsmidlerFinansielle anleggsmidlerFinansielle anleggsmidler
Lån til Rosenkildehuset AS 8 2 784 878 2 894 307
Investeringer i aksjer og andeler 4 10 042 200 10 042 200
Sum finansielle anleggsmidler 12 827 078 12 936 507

Sum anleggsmidler 14 987 586 13 597 470

Omløpsmidler

FordringerFordringerFordringerFordringer
Kundefordringer 1 303 559 1 178 526
Andre kortsiktige fordringer 21 250 111 368
Sum fordringer 1 324 809 1 289 894

Bankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 9 429 968 11 090 395
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 9 429 968 11 090 395

Sum omløpsmidler 10 754 777 12 380 289

Sum eiendeler 25 742 363 25 977 759
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Balanse
Næringsforeningen I Stavanger-regionen

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Egenkapital

Opptjent egenkapitalOpptjent egenkapitalOpptjent egenkapitalOpptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 19 449 968 18 867 127
Sum opptjent egenkapital 19 449 968 18 867 127

Sum egenkapital 19 449 968 18 867 127

Gjeld

Avsetning for forpliktelserAvsetning for forpliktelserAvsetning for forpliktelserAvsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 7 335 828 327 218
Sum avsetning for forpliktelser 335 828 327 218

Kortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 783 048 1 109 663
Skyldig offentlige avgifter 1 123 188 1 095 992
Annen kortsiktig gjeld 9 4 050 331 4 577 760
Sum kortsiktig gjeld 5 956 567 6 783 414

Sum gjeld 6 292 395 7 110 632

Sum egenkapital og gjeld 25 742 363 25 977 759

Stavanger
Styret i Næringsforeningen I Stavanger-regionen

Ådne Kverneland
styreleder

Arna Solveig Bakke Smistad
styremedlem

Dag Øyvind Meling
styremedlem

Anne Merete Skogland
styremedlem

Leif Anker Lorentzen
styremedlem

Harald Minge
daglig leder

Grethe Skundberg
nestleder

Ingvild Meland
styremedlem

Camilla Lona Gjetvik
styremedlem

Ragnar Tveterås
styremedlem

23.04.2020
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Noter til regnskapet 2019

Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Inntektsføring
Inntekter resultatføres når de er opptjent. Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet ved salg av 
varer eller tjenester. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. 

Finansielle anleggsmidler
Finansielle driftsmidler er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi 
dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. 

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

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen 
kostnadsføres. 
Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. alle innbetalinger til 
forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. 

Note 1 Andre driftsinntekter
2019 2018

Møter, kurs, egne arrangement 8 445 213 7 216 493
Annonseinntekter 1 955 260 2 603 530
Leieinntekter 110 600 120 500
Cateringinntekter 38 559 83 460
Prosjekt/andre arrangement 240 000 170 000
SCI Stavanger Chamber International 1 357 813 1 431 891
Diverse driftsinntekt 583 129 263 555
Prosjektstøtte 350 000 305 000
Sum 13 080 574 12 194 429
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Noter til regnskapet 2019

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 10 811 546 10 084 067
Bonus 360 373 332 259
Arbeidsgiveravgift 1 796 362 1 628 308
Pensjonskostnader 1 158 229 907 263
Andre ytelser 280 030 287 158
Sum 14 406 540 13 239 055

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 15 14

Ytelser til ledende personer Administrerende 
direktør

Styret

Lønn 1 672 099 0
Bonus 20 000 0
Pensjonsutgifter OTP 107 734 0
Pensjonsutgifter i særskilt ordning 190 759 0
Annen godtgjørelse 129 408 0
Sum 2 120 000 0

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til administrerende direktør, styrets leder eller andre nærstående 
parter. 

OTP
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør kr 66 565,- inkl. mva.

Lovpålagt revisjon 54 458
Andre tjenester 12 107
Sum honorar til revisor 66 565

Note 3 Anleggsmidler

Immaterielle
 Eiendeler

Materielle
 Eiendeler

Sum
 

 
 

506 397 2 944 825Anskaffelseskost pr. 01.01.19 3 451 222
1 820 347+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 1 820 347

506 397 4 765 172= Anskaffelseskost 31.12.19 5 271 569
487 236 2 540 201Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 3 027 437

83 624+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.19 83 624
487 236 2 623 825= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.19 3 111 061
19 161 2 141 347= Bokført verdi 31.12.19 2 160 508
75 991 244 811Årets ordinære avskrivninger 320 802

5 år 3-10 årØkonomisk levetid
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Noter til regnskapet 2019

Note 4 Investeringer i aksjer og andeler

Selskap Antall Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi
Blue Planet AS 2 5 % 100 000 100 000
Attende AS 447 0 % 10 000 0
Rosenkildehuset AS 3000 100 % 8 800 200 8 800 200
Kyststamvn Stvgr - Bergen 500 0 % 55 000 0
Sola Golfklubb 1 0 % 10 000 10 000
Stavanger sentrum AS 1050 60 % 952 000 952 000
Sandnes sentrum AS 160 20 % 40 000 40 000
Nordic Edge AS 100 10 % 100 000 100 000
Hordfast AS 2 1 % 40 000 40 000
Balanseført verdi 31.12 10 107 200 10 042 200

Note 5 Bankinnskudd
2019 2018

Bundne skattetrekksmidler 565 677 513 829

Note 6 Egenkapital
2019 2018

Pr. 01.01 18 867 127 18 262 941 
Årets resultat 582 841 604 186
Pr 31.12 19 449 968 18 867 127

Note 7 Pensjonsforpliktelse

Næringsforeningen har en pensjonsforpliktelse knyttet til en tidligere ansatt i Næringsrådet i Rogaland. 
Forpliktelsen har en beregnet kapitalisert verdi på kr 335 828. Beregningen er basert på 2,3% 
neddiskonteringsrente. 

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 2019 2018
Langsiktige fordringer 2 784 878 2 894 307
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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 BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.    side 1 av 2 

Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Næringsforeningen I Stavanger-Regionen 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Næringsforeningen I Stavanger-Regionen. 

Årsregnskapet består av:  
 Balanse per 31. desember 2019 
 Resultatregnskap for 2019 
 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 
organisasjonens finansielle stilling per 31. 
desember 2019 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 organisasjonen 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. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

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 internkontroll 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 organisasjonens 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 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
E5

FV
0-

C6
SG

P-
AE

TZ
N

-B
24

0U
-C

N
D

M
F-

SA
7S

F



11

 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.   side 2 av 2 

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 organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Ellen Marie Marvik 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Vi er her for dere!
Sammen finner vi ut hva som får din bedrift gjennom dette. 

Våre bedriftsrådgivere er tilgjengelige både på telefon
og via videomøter.

Ta kontakt på post@jlr.no eller ring vakttelefon på 984 52 954

Addresse:

Løkkeveien 14 

4008 Stavanger

51 84 66 80

www.jansson-larsen.no

post@jlr.no


