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annonse |Formuesforvaltning

SOLGT SELSKAPET? HVA NÅ?
Mange familier i Telemark har opparbeidet seg store verdier i eiendom eller i selskaper de
har utviklet. Hvordan sikrer man at verdiene ikke blir en kilde til konflikt i neste generasjon
og hvilke grep bør man ta dersom arveavgiften kommer tilbake?
Hvem skal overta hytta i Kragerø?
Er det noen som ønsker å overta
familiebedriften eller er det
på tide å finne nye eiere? Skal
investeringsselskapet oppløses
og verdiene deles ut? Det å skape
verdier gir frihet, men det reiser også
en rekke spørsmål.
- Vi merker at mange familier i Telemark
er kommet i en fase der det er en del
viktige beslutninger som må tas. Det
gjelder enten man har høstet resultater
av en god teft for næringseiendom, har
utviklet et verdifullt selskap eller har
hatt økonomisk suksess på andre
områder, sier Trine Bratsberg Larsen,
som leder Formuesforvaltnings kontor
i Skien. Sammen med kollegaene Tom
Eigel Bratsberg Larsen, Marius Jahre
og Knut Bergsvand har hun hjulpet
mange familier i Telemark som ønsker
råd rundt det å ha en formue.
- Det å ha en formue omfatter mer
enn penger som skal forvaltes. Det
inkluderer ofte et kjært barndomshjem,
en hytte med mange gode minner
eller en familiebedrift der det fortsatt
er uklart hvem som skal overta. Det er
viktig å bevare og utvikle verdiene som
er skapt, men vel så viktig å hindre at
verdiene ikke blir en kilde til konflikt
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mellom dem som skal overta på sikt,
sier Bratsberg Larsen.
INGEN ER LIKE
Skien-kontoret er et av totalt 17 kontorer
Formuesforvaltning har over hele landet.
God lokalkunnskap og høy kompetanse
på rådgivning rundt det å ha en formue
har gitt resultater. Formuesforvaltning er
Norges største privateide, uavhengige
forvaltnings- og rådgivningsselskap
med over 80 milliarder kroner under
rådgivning og forvaltning.
- Ingen familier og ingen formuer er
like, men vår erfaring er at veldig mange
synes det er verdifullt å få inn
en uavhengig part som kan være med
i samtalene og drive prosessen rundt
et generasjonsskifte fremover. Ved
å tilrettelegge og være en rådgiver
i slike samtaler hjelper vi mange
familier med å få avklart spørsmål
som er utfordrende å snakke om, sier
Bratsberg Larsen og legger til:
- Mange tenker at et generasjonsskifte
kun handler om selve overføringen
av verdier eller styringen av
familiebedriften, men det dreier seg
vel så mye om å inkludere neste
generasjon, det vil si å forberede barna
på den rollen de skal ha i fremtiden.

LEGG EN PLAN
Selv om kundene Bratsberg Larsen
og henne kollegaer møter har ulik
bakgrunn, ønsker de råd rundt mange
av de samme temaene.
– De som har lykkes har ofte lagt en
god strategi for et selskap de har
utviklet. Vårt råd er å tenke likt rundt
formuen, ved å legge en langsiktig
plan. Det bør planlegges for de
utfordringene som vil komme, og
bygge en investeringsportefølje som
gjør at man har trygghet for både
selskapet og familien, sier hun.
KOMMER ARVEAVGIFTEN TILBAKE?
Blir det regjeringsskifte etter
neste stortingsvalg kan arveavgiften
komme tilbake.
- Usikkerheten rundt arveavgiften gjør
at flere nå kommer til oss og ønsker å
komme i gang med generasjonsskifte.
Tilbakemeldingene vi får fra kundene
er at når prosessen er i gang, og uklare
forhold blir avklart, så opplever hele
familien en lettelse, sier Bratsberg Larsen.
Både hun og Tom Eigel Bratsberg Larsen
har jobbet i Formuesforvaltning helt siden
selskapet startet opp i år 2000. I år feirer
de 20 år med rådgivning til formuende
privatpersoner og familier i Telemark.

- En av årsakene til at jeg trives så godt
i Formuesforvaltning er at jeg sammen
med mine dyktige kollegaer får bidra
til å gi kunder et robust rammeverk for
å bevare og utvikle sine formuer over
flere generasjoner.
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Innkalling til GNFs 134. ordinære
generalforsamling
Årets generalforsamling avholdes 1. juni kl. 18.00.
Møteform - fysisk eller digitalt - avhenger av Covid19-pandemi/smittevernrestriksjoner.
Informasjon oppdateres på grenlandnf.no
Invitasjonen sendes pr. e-post til alle medlemmer senest 14 dager før møtet, iht. vedtekter.

Til behandling foreligger
1. Konstituering, valg av møteleder og
godkjenning av innkalling og møteform
2. Årsmelding 2020 (side 7-11)
Årsberetning Huskomitéen 2020 (side 41)
3. Årsregnskap med noter 2020 (side 21-29)
4. Fastsettelse av kontingent for 2022 (se side 41)
5. Valg

•
•
•
•
•
•
•
•

Styremedlemmer:

Magnus Nilsen, ikke på valg
Hans Rønning, gjenvelges for 2 år
Linda Bolsøy Tveitan, ikke på valg
Jacob Aasland, ikke på valg
Lene M Aas Thorstensen, ikke på valg
Lasse Kittilsen, ikke på valg
Yvonne Aasbø, ny - velges for 2 år
Svein Inge Forland, ny – velges for 2 år

Varamedlemmer:

• Nr.1 Kristian Norheim, gjenvelges for 1 år
• Nr.2 Skjalg Aasland, ny – velges for 1 år

5 a. Valg av styre i GNF
Årets styre har bestått av:

Valgkomitéens innstilling er enstemmig.

• Christer L. Sørensen (på valg)

Årets komité har bestått av:

Styreleder:

5 b. Valg av valgkomité

Nestleder:

• Jan Terje Olsen, leder (på valg)
• Tom Eigel Bratsberg Larsen (på valg)
• Hans Johan Dyring (på valg)

• Magnus Nilsen (ikke på valg)

Styremedlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Hegna (på valg)
Hans Rønning (på valg)
Thomas Ellefsen (på valg)
Linda Bolsøy Tveitan (ikke på valg)
Jacob Aasland (ikke på valg)
Lasse Kittilsen (ikke på valg)
Lene M Aas Thorstensen (ikke på valg)

Varamedlemmer:

• Nr.1 Odd Richard Liland (på valg)
• Nr.2 Kristian Norheim (på valg)
Valgkomitéens innstilling til nytt styre:

Styreleder:

• Christer L. Sørensen, gjenvelges for 1 år

Innstilling til ny valgkomité (velges av
generalforsamlingen):

• Jan Terje Olsen, leder, gjenvelges for 1 år
• Tom Eigel Bratsberg Larsen, gjenvelges for 1 år
• Marianne Hegna, ny – velges for 1 år
5 c. Valg av revisor / revisors godtgjørelse

Valgt revisor er EY v/Fredrik Weholt
Nordgård (på valg)
•

Styrets innstilling til ny revisor: Gjenvalg

6. Vauverts Legat / opphevelse av legatet
og overføring av midlene til Stiftelsen
Porsgrunn Sjømannshjem

Styret foreslår at generalforsamlingen
treffer følgende beslutning:

Vauverts Legat oppheves og midlene overføres
til Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem.
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Hver dag jobber vi for å gi deg
ekte, nære og underholdende
nyheter fra Telemark.
Les og opplev de gode historiene på varden.no
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Årsmelding 2020
Grenland Næringsforening ble en realitet i september 2017 etter fusjon mellom
Porsgrunn Næringsforening og Skien Næringsforening. Foreningen skal
ivareta næringslivets rammevilkår uavhengig av bedriftenes geograﬁske
lokalisering, bransje eller størrelse.
Året vi har lagt bak oss har vært et krevende år grunnet
utbruddet av viruset Covid-19 som medførte full nedstenging av Norge fra medio mars frem mot sommeren.
Dette la naturligvis også en demper på aktiviteten til
foreningen i 2020. Vi ﬁkk avholdt tre fysiske møter før
nedstengningen. Ulike nasjonale og lokale forskrifter
gjorde at det resten av året stadig ble endringer i om
man kunne møtes fysisk eller ikke. Vi avholdt Generalforsamling i juni med strenge smittevernregler. Vi rakk
også to medlemsmøter i september før det igjen ble
restriksjoner for antall personer som kan samles. Antall
deltakere på våre fysiske medlemsmøter gjennom 2020
har vært fra ca. 60 – 100 deltakere. Det har også vært
avholdt webinar med ﬂere av våre gode samarbeidspartnere når man ikke har hatt anledning til å møtes
fysisk.
Foreningen har gjennom året vært involvert i ﬂere saker
på næringslivets vegne. Disse sakene blir fulgt opp av
daglig leder, foreningens styre og lokalutvalgene i hver
kommune.

Samarbeid

Grenland Næringsforening samarbeider tett med kommunene politisk og administrativt. Foreningen har også
et godt samarbeid med Vekst i Grenland, NHO Vestfold
og Telemark og næringsforeningene i Vestfold-byene.

Avholdte møter i 2020

07.01.20
Medlemsmøte/Fylkesmann Per Arne Olsen
I forbindelse med fylkessammenslåingen og nytt fylke
Vestfold og Telemark, inviterte vi fylkesmann Per Arne
Olsen til årets første medlemsmøte. Han var opptatt
av Grenland, kommunesammenslåing og hva Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) kan gjøre for næringslivet i Telemark. Sammen med Per Arne Olsen deltok
også næringslivskoordinator Lisbeth Thuve. Med stort
engasjement snakket hun om viktigheten av forutsigbarhet for næringslivet, og om ﬂere pågående og framtidige prosjekter Fylkesmannsembedet er i gang med
- og som bedrifter i GNF kan ha glede av.

Samarbeidspartner

Årets hovedsamarbeidspartner er Skagerak Energi.
Vi vil benytte anledningen til å takke for hyggelig
samarbeid i året som har gått. Takket være vår hovedsamarbeidspartner har vi anledning til å invitere til
interessante medlemsmøter av høy kvalitet.

04.02.20
Medlemsmøte/Bedriftsbesøk til Gumpens Auto
Februarmøtet ble avholdt hos Gumpen Auto i deres
nye moderne, innholdsrike, og ikke minst omfangs-
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rike bygg. Det ble mange skritt på skrittelleren denne
kvelden! Vi ble tatt godt vare på med hyggelig omvisning, foredrag og bespisning. Vi hadde også invitert
Svenn Inge Ingebrigtsen, styremedlem i Vestfold og
Telemark Elbilforening, som fortalte om elbilens fremvekst og elbilens utbredelse i Vestfold og Telemark.
Videre ga Katrine Arntzen Torskog i Life Improvement,
en innføring i behandling av utfordrende sykefraværstilfeller. Hun informerte om nye regler med muligheter
for dekning av utgifter i disse sakene.

03.03.20
Medlemsmøte/Grenland har verdensledende miljøer
innen legemiddelindustri
Denne kvelden avholdt vi møtet i vår gode hovedsamarbeidspartner Skagerak Energis lokaler i Porsgrunn.
Adm. direktør Kjell Erik Nordby fortalte om virksomheten
til Vistin Pharma, deres salg til internasjonale markeder
og planer om utvidelse. Vekst i Grenland var kveldens
møtesponsor og ga innblikk i sitt arbeid med å tiltrekke
seg bedrifter til regionen og deres spennende tanker
om å utvikle en klynge for legemiddelproduksjon i
Grenland. Gründer Trond Ingebretsen, Sustaintech,
en bedrift som er en del av Vekst i Grenlands Startopportefølje, fortalte om teknologien de har utviklet for å
rense avløpsvann for medisinrester. Avslutningsvis satt
Katrine, Anita og Vegar fra NAV søkelys på de som står
uten jobb, hva slags bistand de trenger og hvordan
våre medlemsbedrifter kan hjelpe – i panelsamtale
med GNFs daglige leder Mette Sannerholt Andersen.

26.03.20
Webinar/ Korona-skvis for bedrifter
I samarbeid med Tenden Advokatﬁrma inviterte Grenland Næringsforening til webinar om Force majeure
og andre sider ved kontraktsforhold i krisetider. De
delte av sine erfaringer om hvilke konsekvenser
koronaviruset har hatt for bedriftenes kontraktsforhold,
og ga praktiske råd til hvordan man bør håndtere
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enkelte av de juridiske utfordringene som oppstår. Fra
Tenden Advokatﬁrma stilte partnerne Caroline Jahre
Viksand, Terje Dahl Svendsen og Arnt Olaf Stillerud.

17.04.20
Webinar/ Styrearbeid i koronaens tid
Tenden Advokatﬁrma og Grenland Næringsforening
inviterte til webinar om Styrearbeid og utbytte i koronaens tid. Aktuelle problemstillinger som ble berørt var
avleggelse av årsregnskapet for 2019, hvordan håndtere utbytte, hvordan og hvor lenge kan man holde
selskapet i live uten å komme i ansvar og praktiske innspill til styret i krisetider. Fra Tenden Advokatﬁrma stilte
partnerne Odd Gleditsch d.y., Tor Bechmann, Tor Erik
Heggøy og Lasse Jensen med nyttige råd og informasjon.

21.04.20
Kontantstøtteordningen, hvordan forberede
søknaden
Grenland Næringsforening og PwC inviterte til webinar
om hva du og selskapet ditt bør gjøre for å få midler
fra den utlyste krisepakken. Stikkord for webinaret
var søknadsprosessen, hvordan forberede søknaden
og hvordan søke? Fra PwC stilte partner og leder for
revisjonsavdelingen i Vestfold og Telemark, Morten
Ness, direktør Martin Spillum og manager Line Tvedt.

09.06.20
Generalforsamling
Opprinnelig møtedato i mai ble avlyst av smittevernhensyn. Den 133. ordinære generalforsamlingen ble
derfor utsatt til juni og avholdt på Skagerak Arena

med strenge smittevernregler – og dessverre uten den
påfølgende tradisjonelle generalforsamlingsmiddagen.
Valgene ble som følger:
STYRET:
Styreleder Christer L. Sørensen, gjenvalgt for 1 år
Styremedlemmer:
Magnus Nilsen, gjenvalgt for 2 år
Marianne Hegna, ikke på valg
Hans Rønning, ikke på valg
Thomas Ellefsen, ikke på valg
Linda Bolsøy Tveitan, gjenvalgt for 2 år
Jacob Aasland, gjenvalgt for 2 år
Lene M Aas Thorstensen, valgt for 2 år
Lasse Kittilsen, gjenvalgt for 2 år
Varamedlemmer:
1. Odd Richard Liland, gjenvalgt for 1 år
2. Kristian Norheim, valgt for 1 år
Valgkomité:
Jan Terje Olsen, leder, gjenvalgt for 1 år
Tom Eigel Bratsberg Larsen, gjenvalgt for 1 år
Hans Johan Dyring gjenvalgt for 1 år

29.09.20
Medlemsmøte/Offentlige anskaffelser
I koronatid ble Skagerak Arena også denne gangen
valgt som møteplass. NHOs velrenommerte advokat
Arnhild Dordi Gjønnes og senior rådgiver Cecilie Møller
Endresen (se bilde) redegjorde for de muligheter som
ﬁnnes for private aktører med hensyn til offentlige
anskaffelser. Daglig leder Anette Wessel Gerner i GKI
- Grenlandskommunenes innkjøpsenhet snakket om
lokale bedrifters muligheter til å selge sine varer og
tjenester til Grenlandskommunene. I etterfølgende
paneldebatt deltok blant annet Skiens ordfører Hedda
Foss Five og Porsgrunns varaordfører Anne Kristine
Grøtting.

Revisor:
EY v/Fredrik Nordgård, ble gjenvalgt for 1 år

01.09.20
Medlemsmøte/Byutvikling i Grenland
Denne kvelden kunne vi endelig samles fysisk igjen, og
gjensynsgleden var stor. For å overholde smittevernog avstandsregler ble møtet avholdt på Skagerak Arena.
Vi hadde besøk av Skiens nye kommunedirektør
Karin Finnerud og rådmannen i Porsgrunn, Per Wold.
De hadde hvert sitt innlegg hvor de presenterte planer
og prosesser knyttet opp mot byvekst og pågående
prosjekter. Lederne i markedsorganisasjonene Porsgrunn min By og Skien By, henholdsvis Stine Ellingsberg og Tore Hammersmark, presenterte både historie
og planer for deres byer og organisasjoner (se bilde).

Medlemsmøte/ Bedriftsbesøk Powerhouse
Møtet som skulle vært et spennende bedriftsbesøk i
nyåpnet Powerhouse 3. november måtte dessverre
avlyses og utsettes på grunn av smittevernsrestriksjoner. Der skulle R8s Emil Eriksrød holdt foredrag om
En bærekraftig utvikling, ﬂeksibilitet og spacewaste. I
tillegg skulle direktør i SCG Chemicals, Tine Rørvik,
fortalt om Hvordan løse globale miljøutfordringer fra et
vakkert kontor i Powerhouse i Porsgrunn. Vi ser frem til
å kunne besøke Powerhouse når pandemisituasjonen
tillater det.
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Miniseminaret 10. november om byutvikling og
transport i Grenland
Miniseminaret skulle vært avholdt i samarbeid med
Bypakke Grenland. Av smittevernhensyn måtte også
dette arrangementer utsettes, men er planlagt avholdt
fysisk eller digitalt våren 2021. Innledere og foredragsholdere – fylkesordfører Terje Riis-Johansen, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark Kristin Saga og
adm.dir. INEOS Rafnes Magnar Bakke – ønskes
velkommen tilbake.

02.12.20
Green Network – Klimakommunikasjon (Webinar)
Green Network er et forum hvor Grenland Næringsforening i samarbeid med næringsforeningene i Vestfold
setter fokus på bedrifters konkurransekraft via grønne
løsninger. Tema denne gangen var hvordan din bedrift
kan bruke sine grønne tiltak i kommunikasjonen for å
styrke eget omdømme. Sindre Ånonsen fra Tine, Sindre
Stemshaug Bornstein fra Yxney Martime og Lill-Torunn
Kilde fra Evig Grønn delte sine erfaringer.

Av sentrale saker foreningen har jobbet
med i 2020 nevnes bl.a.:

13.11.20
Sammen om et bærekraftig Grenland
Grenland Næringsforening har i samarbeid med Odd
samlet noen toneangivende aktører for å arbeide
sammen om bærekraftig strategi og forretningsutvikling. BDO er faglig bidragsyter. Dette var oppstarts-/
informasjonsmøte for denne satsningen. Målet er å få
kunnskap, verktøy og metoder for å arbeide strukturert
med å styrke bedriften og konkurransekraften gjennom
strategisk arbeid med bærekraftig utvikling.

Luteﬁskaften
Det var med tungt hjerte vi måtte avlyse vår faste
tradisjon, men utsiktene var svært usikre på tidspunktet
beslutningen ble tatt. Sett i ettertid med oppblomstring
av pandemien, var det en riktig avgjørelse.
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• Høringssaker
• Ivaretakelse av næringsinteresser på vegne av medlemmer (ad hoc saker)
• Videreføring av arbeidet med Skien 2020
• Ibsen 2028 -Utvikling av Skien som reisemål
• Deltakelse i Ressursgruppe Næring. Ressursgruppas mandat er å sikre næringslivets interesser i
hovedrevisjonen av Bypakke Grenlands handlingsprogram 2019-2025 og i en eventuell byvekstavtale
mellom Grenland, og Samferdsels- og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
• Deltakelse i Næringsalliansen – et samarbeidsforum
med GNF og næringsforeningene i Vestfold
• Samarbeid med NHO i relevante saker for Grenland
• Deltakelse i Powered by Telemark-prosjektet
• Utgivelser av Dagens Næringsliv-magasinet Powered
by Telemark i samarbeid med Powered by Telemarkprosjektet og ViG
• Ansettelse av ny medarbeider
• Overtakelse av Skiens Handelskammer
• Tett samarbeid med Grenlandskommunene, USN og
andre aktører om distribusjon av viktig Covid-19 –
informasjon, som smitterestriksjoner og støtteordninger
• Tilrettelegging for medlemmene mht. deling av
kunnskap i koronatid.
• TV-Aksjonen / Plast i havet
• Samarbeid om diverse spørreundersøkelser, blant
annet Ta pulsen på næringslivet i korona-tid

Grenland Næringsforening
Balanse pr. 31. desember
Note

Foreningens økonomiske situasjon

Egenkapital
Omsetning
i 2020 utgjorde kr 1 832 740 som består
av inntekter fra ordinær foreningsdrift og utleie av Villa
Opptjent egenkapital
Fløyen.
Annen egenkapital
Årsresultatet
bleegenkapital
kr 249 213 mot kr 421 899 i 2019.
Sum opptjent
Villa Fløyen hadde et driftsunderskudd på kr -8 885 og
foreningen et driftsresultat på kr 228 032.
Sum egenkapital

For øvrig vises til vedlagte årsregnskap.
Gjeld
VAUVERT’S LEGAT
langsiktig
I Annen
forbindelse
med gjeld
fusjonen mellom Skien Næringsforening
og
Porsgrunn
Næringsforening 1.1.2017
Gjeld til kredittinstitusjoner
overtok
Grenland
Næringsforening
forvaltningen av
Sum annen langsiktig gjeld
Vauvert’s legat. Vauvert’s legat ble opprettet 23. juli
1909 i henhold til gavebrev fra enke Cathrine Vauvert,
Kortsiktig gjeld
Porsgrunn. Legatet kan tildele midler som stipend til
Leverandørgjeld
unge studenter innen økonomi/administrasjon e.l. fra
Betalbar skatt
Porsgrunn.
Det er utdelt kr 5 000 fra legatet i 2020.
Skyldige ioffentlige
Kapitalen
legatet varavgifter
31.12.2020 kr 265 050.
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

2019

KLOSTERØYAFONDET AS
Grenland Næringsforening overtok i 2015 Klosterøyafondet AS. Fondet ble etablert i etterkant av nedleggelsen av Union og har hatt som målsetning i størst
mulig 12
grad å avlaste4 235
de 851
lokale virkninger3 813
av 952
at
Norske Skog Union 4ble
nedlagt.
Klosterøyafondet
235 851
3 813 952
AS har fremdeles noen ledige midler og vil fortsette
arbeidet med å bidra til vekst i Grenland gjennom
4 235 851
3 813 952
risikolån og egenkapital.
Styret vil takke våre tillitsvalgte og samarbeidspartnere
for god innsats gjennom året og alle våre medlemmer
for god oppslutning om foreningens aktiviteter.
11
0
518 090
0
518 090

72 823
4 939
176 543
111 361
365 666

18 162
6 672
187 952
104 016
316 802

365 666

834 892

4 601 517
Skien, 31. desember 2020 / 10. mars 2021

4 648 844

7
3
10

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

2018

31. desember 2019
Skien, 31. mars 2020

Thomas Ellefsen
styremedlem

Marianne Hegna
styremedlem

Karl Magnus Nilsen
styremedlem

Hans Abrahamsen Rønning
styremedlem

Linda Bolsøy Tveitan
styremedlem

Christer Lampi Sørensen
styreleder

Jacob Aasland
styremedlem

Lasse Kittilsen
styremedlem

Lene M Aas Thorstensen
varemedlem for Lene S. Olsson

Mette Sannerholt Andersen
daglig leder
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Vår misjon er å bygge
bærekraftige samfunn
for generasjoner
Vi er Skandinavias ledende tekniske
entreprenør og servicepartner og leverer
smarte løsninger innen kulde, ventilasjon,
byggautomasjon, elektro og rør.

ET NÆRINGSLIV I UTVIKLING
TRENGER SPESIALISERTE
TJENESTER.
Grenlands næringsliv er i vekst og utvikling.
Det betyr behov for spesialiserte tjenester. Tenden
er et erfarent og høyt spesialisert fagmiljø som
kjenner næringslivet i Grenland.
Som et av landets største frittstående
advokatfirmaer utenfor Oslo, utfører vi oppdrag
for klienter over hele landet. Vi bistår også
privatpersoner og det offentlige, og liker å møte
klienter der de er.

Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg | Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord
tendenadvokat.no
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KOLLISJONSSKADER?
✔ Hurtig levering
✔ Garantert arbeid
✔ Forhåndspriser ✔ Forsikringsoppgjør
✔ Skademeldinger ✔ Leiebiler

RING OG VI BESØRGER
DERES BIL HENTET
Rep. av forstilling, eksosanlegg,
clutch, bremser og servicearbeid.
Over 60 år som spesialverksted
for oppretting og lakkering

Vi utdanner arbeids
takere for fremtidens
arbeidsliv!
Arbeidsgivere har behov for arbeids
takere som har:

BJØRN HÅKONSEN AS

Autorisert regnskapsførerselskap
Vi står til tjeneste med:

Vi står til tjeneste med:

-

Regnskapsservice
• Regnskapsservice
Nyetableringer
Konsulenttjenester
• Nyetableringer
Forretningsførsel
• Konsulenttjenester
Styrearbeid

• Forretningsførsel
• Styrearbeid
Klyveveien
54 – 3740 SKIEN

35 59 49 90, post@bhas.no
www.bjornhakonsen.no

Tlf. 35 59 49 90
Baltaljonvegen 11A,
3734 Skien

>

Grunnleggende ferdigheter

>

Er omstillingsdyktige

>

Har læringsvilje

>

Har god samarbeidskompetanse

>

Har god formidlingsevne

>

Er løsningsorienterte og kreative

Et kompetanseløft kan bidra til å gjøre
deg, eller dine ansatte, til en arbeids
taker for fremtiden!

Usn.no/lederutdanning

www.bjornhakonsen.no
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BARE DEN BESTE
ER GOD NOK
Laila M. Håkonsen,
Stig A. Gåre Andresen,
Camilla Aaltvedt
Tommy Westby og
Mats Iversen

jobber med rekruttering
og personalutleie i
Bemanningsbyraaet

I Bemanningsbyraaet jobber alle våre rådgivere systematisk med å
kartlegge selskapet, stillingen og rollen som skal fylles. Vi er et av
Telemarks ledende byråer og benytter DNV GL-godkjente verktøy
i våre rekrutteringsprosesser. Ring 948 48 000 eller besøk oss på
bemanningsbyraaet.no for mer informasjon om hvordan din bedrift kan
få merverdi av å benytte Bemanningsbyraaet.
Bare den beste er god nok.

VESTFOLD / TELEMARK

Gjennom hele vår 125-årige historie har vi vært endringsvillige,
nysgjerrige og entusiastiske. Vi har tatt utfordringene fra å jobbe
med det svarteste bly til dagens svanemerkede trykkproduksjon.
Nå fra vår base i et moderne miljøenergibygg. Vi hjelper deg
gjerne med kommunikasjon, omstilling og markedsstrategi.
Slik at du også er rustet for en grønn, digital framtid.
For det er nye tider nå.

Omstilling ligger i vårt DNA
wera.no
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Høstens studier:
Porsgrunn
>

Relasjonsledelse og
konflikthåndtering

>

Coaching og ledelse

Executive Master of
Management:
Her har du mulighet til å ta et
masterstudium hvor du selv setter
sammen faglige emner som er viktige
nettopp for deg. For å oppnå
graden må du ha til sammen tre emner á
30 studiepoeng.
>

Kunnskapsledelse

>

Økonomistyring

>

God ledelse:
Fra filosofi til personlig praksis

>

Strategi – oppstart vår 2022

Vi har også oppstart av studier i Drammen,
Vestfold, Kongsberg og nettstudier. Vi
tilrettelegger studier for nettundervisning
og følger de nasjonale bestemmelsene for
covid 19.

Usn.no/lederutdanning
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Årsrapport 2020
- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
- Revisjonsberetning
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Grenland Næringsforening
Resultatregnskap
Note

2020

2019

4, 5

1 832 740

2 083 834

Lønnskost nad

2

1 006 361

1 049 805

Avskrivning

6

23 135

21 335

Driftsinntekter

Salgsinnt ekt

Annen drift skost nad

2, 5

Sum drift skost nader
Drift sresult at

5

584 096

628 177

1 613 592

1 699 317

219 148

384 517

34 548

45 724

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinnt ekt
Annen finanskostnad
Net t o finansposter
Ordinært result at før skat t ekost nad
Skat t ekost nad på ordinært result at

7

Årsresultat

0

4 718

34 548

41 006

253 696

425 523

4 483

3 624

249 213

421 899

249 213

421 899

Overføringer og disponeringer

Overføringer annen egenkapit al

22
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Driftskostnader

Grenland Næringsforening
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

964 250

964 250

Anleggsmidler

Varige drift smidler
Tomt er, bygninger og annen fast eiendom

6

Drift sløsøre, invent ar, verkt øy, kont ormaskiner ol

6

97 921

121 056

Sum varige drift smidler

1 062 171

1 085 306

Sum anleggsmidler

1 062 171

1 085 306

165 946

126 900

45 244

58 552

211 190

185 452

3 503 550

3 330 759

Sum omløpsmidler

3 714 740

3 516 211

Sum eiendeler

4 776 911

4 601 517

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

9

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontant er og lignende

3
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Omløpsmidler
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Grenland Næringsforening
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Grenland Næringsforening
and Næringsforening
Grenland Næringsforening
Egenkapital

Note

2020

Note
11

2020
2019 4 485 064Note

Sum oppt jent egenkapit al

pital

t egenkapit al

egenkapit al

pt jent egenkapit al

enkapit al

Egenkapital
Sum egenkapit al

Egenkapital

Oppt jent egenkapit al
Gjeld egenkapit al
Annen

Oppt jent egenkapit al

11
4 485
Annen egenkapit
al 064
Sum oppt jent egenkapit al
4 485 064al
Sum
oppt
jent
egenkapit
Kort sikt ig gjeld
Leverandørgjeld
Sum egenkapit al
Bet albar skat t

Sum egenkapit4al485 064

Skyldige offent lige avgift er
Gjeld
Gjeld
Annen kort sikt ig gjeld

ig gjeld

dørgjeld

r skat t

Sum kort sikt ig gjeld
Kort sikt ig gjeld
Leverandørgjeld
Sum
gjeldskat t
Bet albar

rt sikt ig gjeld

7 albar skat t
4 466
Bet
Skyldige offent lige avgift er 3
244 er
184avgift
Skyldige offent lige
Annen kort sikt ig gjeld
10
92 309
Annen kort sikt ig gjeld
Sum
egenkapit
og gjeld
Sum kort
sikt ig al
gjeld
291 847
Sum kort sikt ig gjeld

ld

Sum gjeld

e offent lige avgift er

kort sikt ig gjeld

4 235 851

4 485 064

4 235 851

11 4 235 851 4 485 064
11
4 235 851 4 485 064

4 235 851
4 485 064
4 235 851
4 485 064

7

10 828
4 235 851 4 485 064
4 466

72 823
4 235 851
485 064
44939

3

184 244

176 543

10

92 309

111 361

291 847

365 666

Kort sikt ig gjeld
Leverandørgjeld 10 828

Sum gjeld

72 823

7

4 939

3

176 543

10

10 828
291 847
4 466
184 244

Sum egenkapit al og gjeld

291 847
31. desember 2020

365 666

291 847

Thom as Ellefsen

M arianne Hegna

Karl M agnus Nilsen

st yrem edlem

st yrem edlem

st yremedlem

31. desember 2020

Skien, 10. mars 2021

m as Ellefsen

yrem edlem

Christ er Lam pi Sørensen

Jacob Aasland

st yreleder

st yremedlem

Thom as Ellefsen
M arianne Hegna
st yrem edlem
st yrem edlem

nnerholt Andersen

aglig leder
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Linda Bolsøy Tveit an
Christ er Lam pi Sørensen
st yrem edlem
st yreleder

M ett e Sannerholt Andersen
Lene M arie Aas Thorstensen
daglig leder
st yrem edlem

M arianne Hegna
KarlThom
M agnus
Nilsen
as Ellefsen
st yrem edlem
st yremedlem
st yrem edlem

365 666
291 847

4 601 517
4 776 911

Hans Abrahamsen Rønning
st yremedlem

Skien, 10. mars 2021

st yrem edlem

daglig leder

Bolsøy Tveit an

Skien, 10. mars 2021

72 823
10 828
365 666
4 939
4 466
176 543
184 244
111 361
92 309
4 365
601 517
666
291 847

31. desember 2020

Linda Bolsøy Tveit an

M ett e Sannerholt Andersen

yrem edlem

4 601 517 4 776 911

911
Sum egenkapit4al776
og gjeld

31. desember 2020

7

3

92 309
10
4 291
776 911
847
365 666
111 361

Skien, 10. mars 2021

enkapit al og gjeld

2019
4 235 8512020

4 485 064
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Annen egenkapit al

Karl M agnus Nilsen
Hans Abrahamsen
Rønning
M arianne Hegna
st yremedlem
st yremedlem
st yrem edlem

Lasse Kit t ilsen
st yremedlem

Hans Abrahamsen Rønning
Karl M agnus Nilsen
st yremedlem
st yremedlem

4 23

4 23
Penneo Dokumentnøkkel:
Penneo
BIZVF-10HE1-M81LV-7G5SZ-0KMAX-4AW7I
Dokumentnøkkel: BIZVF-10HE1-M81LV-7G5SZ-0KMAX-4AW7I

pr. 31. desember
se pr. 31. desemberBalanse
Balanse pr. 31. desember
Oppt jent egenkapit al

4 23

7

17

11

36

36

4 60

Hans Abrahamse

st yremedle

Lene M arie Aas Thorstensen
st yrem edlem
Christ er Lam pi Sørensen
JacobBolsøy
Aasland
Linda
Tveit an
st yreleder
st yremedlem
st yrem edlem

Lene M arie Aas Thorstensen
M ett e Sannerholt Andersen
st yrem edlem
daglig leder

Jacob Aasland
Lasse
t ilsen
Christ
erKit
Lam
pi Sørensen
st yremedlem
st yremedlem
st yreleder

Lene M arie Aas Thorstensen
st yrem edlem

Lasse Kit t ilsen
Jacob Aasland
st yremedlem
st yremedlem

Lasse Kit t ils

st yremedle

Grenland Næringsforening
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er sat t opp i samsvar med regnskapslovens best emmelser og god regnskapsskikk for små
foret ak.

Drift sinnt ekt er
Leieinntekt er innt ekt sføres når krav på leievederlag er oppt jent . Kont ingentinnt ekt er innt ekt sføres når krav
på kont ingent er opptjent . Tjenest er innt ekt sføres i t akt med ut førelsen. Ut fakt urert e felleskost nader inngår
i linjen andre drift skost nader.
Klassifisering og vurdering av balansepost er
Omløpsmidler og kort sikt ig gjeld omfat t er poster som forfaller t il bet aling innen et t år et t er balansedagen,
samt post er som knyt t er seg t il varekret sløpet . Øvrige post er er klassifisert som anleggsmiddel/ langsikt ig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes t il lavest e av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kort sikt ig gjeld balanseføres t il
nominelt beløp på et ableringst idspunkt et .
Anleggsmidler vurderes t il anskaffelseskost , men nedskrives t il virkelig verdi ved verdifall som ikke forvent es
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levet id avskrives planmessig. Langsikt ig gjeld
balanseføres t il nominelt beløp på et ableringst idspunkt et .

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen t il pålydende et t er fradrag for avset ning t il
forvent et t ap. Avset ning t il t ap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelt e fordringene.
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Dat t erselskap/ Tilknyt t et selskap
Tilknyt t ede selskaper vurderes et t er kost met oden i selskapsregnskapet . Invest eringen er vurdert t il
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foret at t nedskrivning t il
virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan ant as å være forbigående og det må anses nødvendig
et t er god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er t il
st ede.

Varige drift smidler
Varige drift smidler balanseføres og avskrives over drift smidlet s forvent ede økonomiske levet id. Direkt e
vedlikehold av drift smidler kost nadsføres løpende under drift skost nader, mens påkost ninger eller
forbedringer t illegges drift smidlet s kost pris og avskrives i t akt med drift smidlet . Dersom gjenvinnbart beløp
av drift smiddelet er lavere enn balanseført verdi foret as nedskrivning t il gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyest e av net t o salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremt idige
kont ant st rømmene som eiendelen vil generere.
Skat t er
Skat t ekost naden i result at regnskapet omfat t er både periodens bet albare skat t og endring i ut sat t skat t .
Ut sat t skat t er beregnet med 22% på grunnlag av de midlert idige forskjeller som eksist erer mellom
regnskapsmessige og skat t emessige verdier, samt ligningsmessig underskudd t il fremføring ved ut gangen av
regnskapsåret . Skat t eøkende og skat t ereduserende midlert idige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er ut lignet og net t oført .
Selskapet er skat t eplikt ig for leieinnt ekt er fra fra bygget . Øvrig del av virksomhet en anses ikke å være
skat t eplikt ig.
Videre er selskapet formueskat t eplikt ig for net t overdien av den skat t eplikt ige delen av virksomheten.
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Grenland Næringsforening
Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskost nader

2020

2019

Lønninger

808 524

853 321

Arbeidsgiveravgift

118 916

129 407

Pensjonskost nader

62 169

54 067

Andre yt elser

16 752

13 011

1 006 361

1 049 806

Lønn

Pensjonsutgift er

Andre
godt gjørelser

740 827

51 858

16 510

Sum
Selskapet har i regnskapsåret sysselsat t t ot alt 1,4 årsverk.

Daglig leder

Selskapet er plikt ig t il å ha t jenest epensjonsordning eller lov om obligat orisk t jenest epensjon. Selskapet s
pensjonsordning t ilfredst iller kravene i denne lov.

Godt gjørelse t il revisor er fordelt på følgende:
Revisjon (inkl. t eknisk ut arbeidelse av årsregnskap med not er)
Andre t jenest er
Sum

2020

22 912
6 300
29 212

M erverdiavgift er delvis inkludert i revisjonshonoraret .

Note 3 - Bankinnskudd
2020

Bundne skat t et rekksmidler ut gjør

43 193

Note 4 - Driftsinntekter
2020

2019

211 450

160 845

85 000

270 000

Drift sinnt ekt er
Annonser i blad og på net t side
Tilskudd/ gaver

1 126 257

1 124 238

Sponsorsamarbeid

110 000

134 000

Leieinntekt er Villa Fløyen

300 033

394 751

1 832 740

2 083 834

Kont ingent er

Sum salgsinntekt
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Yt elser t il ledende personer

Grenland Næringsforening
Noter til regnskapet for 2020

Drift sinnt ekt er

2020

2020

2020

2019

Foreningen

Villa Fløyen

Totalt

Totalt

1 532 707

300 033

1 832 740

2 083 834

Lønn, arb g avgift og personalkost

-946 361

-60 000

-1 006 361

-1 049 806

Honorarer

-112 870

-32 405

-145 275

-115 645
-75 948

-82 672

0

-82 672

Avskrivninger

0

-23 135

-23 135

-21 335

Rep og vedlikehold

0

-106 337

-106 337

-118 878

Kost nader lokaler, inkl. leie

M øt eut gift er
Kont orkost nader, IT, t rykk
Forsikringer
Eiendoms- og t ekniske avgift er
Øvrige kost nader

-4 413

0

-4 413

-62 661

-120 069

0

-120 069

-123 722

0

-61 682

-61 682

-57 993

0

-21 625

-21 625

-17 947

-16 716

-3 734

-20 450

-17 780

Profilering, reklame

-21 574

0

-21 574

-37 602

Sum drift sresult at

228 032

-8 885

219 147

384 517

Note 6 - Varige driftsmidler
Villa Fløyen

Statue

Anskaffelseskost 01.01.

964 250

36 164

Anskaffelseskost 31.12.

964 250

36 164

Invent ar

Avfallstasjo
n

Sum

195 033

72 000

1 267 447

195 033

72 000

1 267 447

Villa Fløyen

Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.
Året s avskrivninger

0

0

-192 676

-12 600

-205 276

964 250

36 164

2 357

59 400

1 062 171

0

0

15 935

7 200

23 135

Lineær

Lineær

Ingen avskr.

Ingen avskr.

5 år

10 år

Avskrivningsplan
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Note 5 - Driftsresultat

Note 7 - Skatt

Foreningen er skat t eplikt ig for sin innt ekt og formue knyt t et t il akt ivit et en med ut leie av Villa Fløyen. Året s
skat t ekost nad ut gjør forvent et formueskat t for 2020. Beregnet innt ekt sskat t for 2020 er kr 0.

Året s skat t ekost nad fordeler seg på:
For mye (lit e) avsat t t idligere år

2020

2019

17

-1 315

Formuesskat t

4 466

4 939

Året s t ot ale skat t ekost nad

4 483

3 624
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Oversikt over midlert idige forskjeller

2020

2019

Drift smidler inkl goodwill

-7 378 967

-7 747 262

Sum

-7 378 967

-7 747 262

Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag

-2 412 274

-2 032 685

Net t o midlert idige forskjeller pr 31.12

-9 791 241

-9 779 947

Forskjeller som ikke inngår i ut sat t skat t / -skat t efordel

-9 791 241

-9 779 947

0

0

Sum
Ut sat t skat t efordel er ikke oppført i balansen i hht reglene for små foret ak.

Eier-

Stemme-

Bokført verdi

Selskap

Kontor

andel

andel

pr. 31.12

Klost erøyafondet AS

Skien

100 %

100 %

0

Årsregnskapet for Klost erøyafondet AS for 2020 er ikke avlagt pr dat o. Aksjepost en er verdsat t t il kr 0 i
regnskapet for 2020.
Grenland Næringsforening overt ok i 2015 «Klost erøyafondet » vederlagsfrit t . Grenland Næringsforening
benyt t et fondet s net t o eiendeler som t ingsinnskudd i forbindelse med st ift elsen av Klost erøyafondet AS i
2015. Klost erøyafondet AS er et heleiet dat t erselskap av Grenland Næringsforening AS. Klost erøyafondet AS
har i sine vedt ekt er at det ikke skal ut bet ales ut byt t e t il eierne og aksjepost en er derfor ikke ført opp med
noen verdi i Grenland Næringsforenings balanse.
Vauvert 's legat ble oppret t et 23. juli 1909 i henhold t il gavebrev fra enke Cat hrine Vauvert , Porsgrunn. I
forbindelse med fusjonen mellom Skien Næringsforening og Porsgrunn Næringsforening. 1.1.2017 overt ok
Grenland Næringsforening forvalt ningen av legat et . Legat et kan t ildele midler som st ipend t il unge st udent er
innen økonomi/ administ rasjon e.l. fra Porsgrunn. Det er ut delt kr 5 000 i midler fra legat et i 2020. Kapit alen
var 31.12.2020 kr 265 050.

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

Andre fordringer best år av:

2020

Forskuddsbet alt e forsikring

36 497

41 884

8 746

16 669

45 243

58 553

Andre forskuddsbet alt e drift skost nader
Sum
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Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap og legat m v

Grenland Næringsforening
Noter til regnskapet for 2020
Note 10 - Kortsiktig gjeld

Påløpt e feriepenger

2020

2019

92 309

103 731

Andre påløpt e kost nader

0

1 799

Forskudd fra kunder

0

5 832

92 309

111 362

Sum

Note 11 - Egenkapital
Annen

Sum

egenkapital

Egenkapit al 31.12.

4 235 851

4 235 851

249 213

249 213

4 485 064

4 485 064
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Egenkapit al 01.01.
Årsresult at

Du kan:
- Være med å påvirke
bedriftens rammevilkår
- Ha en stemme i høringssaker
- Være med i et stort nettverk

Vi blir stadig ﬂere!

grenlandnf.no
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Postboks 64, NO-3901 Porsgrunn

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
Fax:
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Grenland Næringsforening

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets 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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også 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
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 feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Penneo Dokumentnøkkel: APG0Q-VZWEE-2TFUA-XMU3Z-E84OA-L3XGQ

Vi har revidert årsregnskapet for Grenland Næringsforening som består av balanse per 31. desember
2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
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►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

►

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Porsgrunn, 16. mars 2021
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Fredrik Nordgård
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: APG0Q-VZWEE-2TFUA-XMU3Z-E84OA-L3XGQ

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uavhengig revisors beretning - Grenland Næringsforening
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Det er viktig for hele
regionen vår at bedrifter lykkes
Vi er opptatt av å være din og bedriftens beste
støttespiller gjennom å forstå utfordringer, lytte
og gi råd.

GRENLAND HAVN
– det foretrukne og bærekraftige knutepunktet
på vestsiden av Oslofjorden

FOTO: DAG JENSSEN

- Per Halvorsen, Administrerende banksjef SpareBank 1 Telemark

• en av Norges største og mest mangfoldige havner
• et intermodalt knutepunkt for sjø, vei, jernbane og fly
• en havn for Norges største industricluster
• tilbyr et vidt spekter av tjenester
og utleie av bygg og arealer

grenland-havn.no
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Vedtekter 2021
• Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling
30.11.1999
• Revidert på generalforsamling 23.04.2002
• Revidert på generalforsamling 04.05.2010
• Revidert på generalforsamling 08.05.2012
• Revidert på ekstraordinær generalforsamling
05.09.2017
• Revidert på ekstraordinær generalforsamling
03.02.2021

§ 1 - Navn

Foreningens navn er Grenland Næringsforening.

§ 2 – Formål

Foreningen har til formål å ivareta og fremme næringslivets interesser i Grenland ved å:
a) Virke som næringslivets kontaktorgan i saker som
berører næringslivets stilling i Grenland.
b) Virke som formidler av informasjon mellom næringslivet, allmennheten og offentlige organer.
c) Arbeide for medlemmenes interesser i alle spørsmål
hvor foreningens ansvarlige organer ﬁnner dens
medvirkning, uttalelser eller initiativ ønskelig.
d) Skape kontakt mellom medlemmene gjennom
møtevirksomhet og andre tiltak for å bidra til å utvikle
miljøet innenfor næringslivet i Grenland.
Foreningen skal også ivareta handelskammerfunksjonen i Vestfold og Telemark.

§ 3 – Medlemskap

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller
ﬁrmaer med tilknytning til næringslivet i Grenland. Hvert
medlem har 1 stemme.
Foreningens kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Er kontingenten ikke betalt innen årets
utgang, har styret rett til å stryke vedkommende
medlem fra foreningen. Utmeldelse må skje skriftlig
innen utgangen av året.
Et medlem som ved sin opptreden skader foreningen,
kan ekskluderes ved beslutning av styret. Vedkommende medlem kan innanke styrets beslutning for
ordinær generalforsamling hvor det kreves 2/3 ﬂertall
for eksklusjon.
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Æresmedlemmer kan utnevnes ved enstemmig styrebeslutning.

§ 4 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.
Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen
30. juni med 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eller om
styret ønsker det, av en dirigent valgt av generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling er ikke beslutningsdyktig
dersom ikke minst 20 medlemmer er tilstede. Er slikt
antall ikke fremmøtt, innkalles til ny generalforsamling
med 8 dagers varsel, og denne er beslutningsdyktig
uansett antallet av fremmøtte medlemmer.
Stemmerett på generalforsamlingen har de medlemmene som personlig er tilstede. Ingen kan avgi mer
enn én stemme.
Alle saker avgjøres med ﬂertallsbeslutning om ikke annet
er særskilt bestemt. Ved stemmelikhet er lederens
stemme avgjørende.
Protokoll føres over generalforsamlingens forhandlinger
og undertegnes av to fremmøtte medlemmer som velges
av generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal behandle:
a) Styrets beretning.
b) Revidert regnskap fra foregående år.
c) Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
d) Fastsettelse av kontingent.
e) Valg av styre.
f) Valg av valgkomité.
g) Valg av revisor.
h) Fastsettelse av eventuelle honorar til styrets
medlemmer.
i) Eventuelt.
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen
må være innlevert styret minst ﬁre uker før generalforsamlingen.

§ 5 – Valgkomité

ved simpelt ﬂertall. Styret kan opprette og oppløse utvalg innen foreningen. Styret trekker opp retningslinjer
for utvalgenes/gruppenes arbeid og funksjonstid. Det
skal føres styreprotokoll.

Det skal foreligge instruks for valgkomitéen. Instruksen
skal vedtas på generalforsamlingen.

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling

Valgkomitéen består av en leder og 2 medlemmer. I
tillegg velges 1 varamedlem. Komitéen bør være mest
mulig representativ for foreningens sammensetning.

Valgkomitéen velges av Generalforsamlingen for 1 år
av gangen. Komitéen kan gjenvelges, men generelt
skal lengst sittende medlem gå ut hvert år og erstattes
av avtroppende leder eller alternativt avtroppende
styremedlem.

§ 6 – Styret

Styret består av leder, nestleder og 5-7 medlemmer,
samt 2 varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen. Leder velges for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Nestleder velges av
styret. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen.
Styret trekker opp retningslinjer for forretningsførsel
og ansetter daglig leder. Budsjett og handlingsplan
behandles av styret. Styret er beslutningsdyktig når
minst ﬁre medlemmer er tilstede. Beslutninger avgjøres

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles skriftlig
med 8 dagers varsel enten etter bestemmelse av styret
eller etter krav fra minst 20 av foreningens medlemmer.
Den innkalles som den ordinære generalforsamlingen,
men behandler kun saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 8 – Vedtektsendringer

Beslutning om vedtektsendring kan bare fattes av
generalforsamlingen og da med minst 2/3 ﬂertall.
Forslag om vedtektsendring må være innsendt skriftlig
til styret minst 4 uker før generalforsamlingen.

§ 9 – Oppløsning av foreningen

Foreningen kan oppløses bare etter beslutning fattet
av generalforsamlingen med ¾ ﬂertall av de stemmeberettigede, som må være minst ¾ av alle medlemmene. Siste generalforsamling bestemmer hvordan
foreningens midler skal anvendes.
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www.villa-mat.no

God helse er god økonomi.
GOLFpå
BEDRIFTSSERIE
Bli med
laget dere også!

TI PÅ TOPP

VARDEN TRIMKARUSELL

SYKLE TIL JOBBEN

GOD HELSE ER GOD BUSINESS
Vær aktiv sammen med dine kolleger. Over påske starter vi med blant annet

Bygg relasjoner og dyrk samholdet med dine kolleger.
bedriftsserie i golf, Varden trimkarusell, Sykle til jobben og Ti på Topp. Sjekk ut våre
på www.telemark.bedriftsidretten.no og bli med. Smittevern ivaretas!
Med over 20 aktiviteter igjennom året gjør vi dinaktiviteter
bedrift sprekere.
www.bedriftsidretten.no

Vi skaper verdier
Medlemsblad 2016 – Skien Næringsforrening

Verdiskaping måles ikke bare i kroner og øre.32
Derfor gir Sparebanken Sør hvert år betydelige
midler til allmennyttige formål i Agder og Telemark.

Sparebanken Sør er en kraftfull regionbank for hele landsdelen
som arbeider aktivt for å skape vekst og utvikling i by og bygd.
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EFFEKTIV
LAGERLØSNING
➠➠➠➠
G BORE dreiebenker—

ørt kvalitet til gunstig pris

itet opptil Ø375 mm

med dyp utsparing i spindeldeksel

LEAN-LIFT LAGERAUTOMATER
SPAR PLASS, TID OG PENGER UTNYTTER TILGJENGELIG TAKHØYDE!
➠ Over 60% høyere

lagringskapasitet
➠ Plug & Play Inkl. WMS
( warehouse management system )
10.000 art.nr., forberedt for printer,
strekkodeleser, vekt etc.
Ethernetklar med web-server

➠ Integrering mot alle

eksisterende system via
Hänels unike importsoftware
➠ ECO drive spar spar opptil

40% av tilført effekt
➠ Konstruksjon med 4-punkts

støysvak kjededrift gir
vesentlig lengre levetid
enn reimdriftløsninger
➠ Automatisk høyde måling

av alle hyller gjør lageret
ekstremt kompakt

pindel

pa, og har allerede flere enn 100 modeller i

bilindustrien i Sør-Korea bekrefter kvaliteten!

o

Bedriftsvn. 64, 3735 Skien
Tlf: 35 50 35 00
post@bergsli.no

www.bergsli.no
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ADRESSE
Rektor Øms Gate 16
3717 Skien
TELEFON
35 52 49 00
E-POST
post@skienbeg.no
WWW
skienbeg.no
26

PORSGRUNN

kjærligheten

SKIEN

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og
kjærlighet, men størst blandt dem er

ADRESSE
Meierigata 5
3921 Porsgrunn
TELEFON
35 57 33 61
E-POST
post@porsgrunnbeg.no
WWW
porsgrunnbeg.no

Grenland Næringsforening styrker
organisasjonen

Daglig leder Mette Sannerholt Andersen ønsker Gunnar Otterdahl Kleven velkommen til Grenland Næringsforening.
Foto: Ørnulf Holen, TA
Grenland Næringsforening er i god vekst. Økende
aktivitet og overføring av handelskammertjenestene
til eget hus fra 2021, har medført behov for å styrke
organisasjonen.
Sommeren 2020 vedtok styret å utvide bemanningen
med ny 100% administrasjonsmedarbeiderstilling.
Til stillingen kom det inn hele 93 søknader! Det
var hyggelig å registrere så stor interesse med en
hovedtyngde av godt kvaliﬁserte kandidater som
anser Grenland Næringsforening som en attraktiv
arbeidsplass. Ansettelsesprosessen ble gjennomført av daglig leder i samarbeid med styret, og med
profesjonell assistanse av Bemanningsbyraaet. Da
september nærmet seg slutten var siste intervjurunde
unnagjort, og valget falt på Gunnar Otterdahl Kleven.
Gunnar kommer fra Skien og har de siste årene arbeidet
i Eurosko. Der har han vært regionsleder med ansvar
for butikker både i Grenland og Oslo. Tidligere har han
vært Trainee i Coop, og har erfaring fra styrearbeid og
frivillig arbeid. Han ble utdannet som beste elev fra BI
Varehandelsledelse da han tok sin Bachelorgrad der.
Gunnar kjenner næringslivet i Grenland godt, men gleder
seg til å bli kjent med det store mangfoldet av bedrifter i

regionen vår. Gunnar vil bl.a. ha ansvar for medlemsoppfølging, sosiale medier og daglig utførelse av
handelskammertjenestene.
Daglig leder Mette Sannerholt Andersen har sett frem
til å få Gunnar på plass. En utvidelse av organisasjonen
bidrar til at Grenland Næringsforening i enda større
grad kan være en støttespiller og pådriver for næringslivet i regionen. - Vi har mange planer og idéer som vi
ønsker å arbeide mer med og som vil komme næringslivet til gode, sier hun.
De første månedene med Gunnar ombord har gått
med til opplæring, gjøre seg kjent med foreningens
administrative systemer, samt forberedelser til overtakelse av handelskammertjenestene. Når Covid19pandemien har sluppet taket ser vi med entusiasme og
glede på det vi skal få til sammen med næringslivet! Vi
kan knapt vente med å se dere!
Økt bemanning krever større plass, og fra 1. februar
overtok Grenland Næringsforening NHOs tidligere
lokaler som er i samme bygg og i samme etasje som
før; i Dir.Smidthsgate 3 på Klosterøya.
Du er hjertelig velkommen innom!
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KUGA HYBRID

LEASING KR 2790*
4år, 15.000 km, innskudd kr 69.900
Totalpris kr 209.709

*CO2-utslippfra32-160g/km (2,5 225HK ladbar hybrid). Blandet drivstoffforbruk fra 0,14 - 0,61 l/mil (2,0 TDCi Ecoblue 150HK).
Forbehold om prisendring og trykkfeil.
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Årsberetning huskomiteen 2020
Huskomitéen har i 2020 bestått av formann Hege
Sondresen, Finn Erik Karlsen, Erik Tanche Nilssen,
Morten Christoffersen og Jan Terje Olsen.
Det har vært avholdt 1 møte i året som har gått.
Året som har gått, har vært et rolig år huskomitéen.
Det har vært utført vanlig vedlikehold og alle tilsyn og
kontroller er gjennomført og godkjent.
Av ekstraordinært vedlikehold har følgende blitt utført:
• Kommunen godkjente at vi fjernet luftelukene på
taket. Takpanelet rundt luftelukene, som bar preg av
mange års vannlekkasjer, har blitt erstattet av nytt
panel. Vi hadde nok original takstein liggende på
loftet til å dekke områdene til luftelukene.
• Brenneren på fyrkjelen har blitt byttet til en ny, miljøvennlig brenner som fungerer med biobrensel.
• På verandaen mot syd, sliter vi med fuktproblemer. Det krever en del vedlikehold hvert år.
Vi hadde derfor en befaring for å se på mulighetene for å utbedre dette. Vi har mottatt et kostnadsoverslag på rivning av gammel veranda og

oppbygning av ny. Det er per dags dato ikke tatt en
beslutning på hva vi eventuelt gjør med dette.
Coronaviruset traff Norge i mars. Det førte til nedstengning for mange bransjer. Villa Fløyen ble hardt
rammet av tiltakene og alt av selskaper ble avlyst. Det
har således ikke vært mye aktivitet på huset i 2020.
Vi takker for et hyggelig samarbeid med administrasjon og styret i hovedforeningen, og Per Johansen,
Villa Mat.

Skien, 10. mars 2021
For huskomiteen

Hege Sondresen
Formann

Kontingent 2022
Grenland Næringsforening har som mål at medlemmene skal få mest mulig ut av sitt medlemskap.
Gjennom høringsuttalelser i næringspolitiske saker
fremmer vi gode rammebetingelser.
Ved å søke samarbeid med andre organisasjoner og
foreninger styrker vi muligheten for positive synergieffekter. Våre møteplasser gir gode muligheter for nettverksbygging og nye samarbeid. Vi har et moderat
kontingentnivå sammenlignet med tilsvarende foreninger.

Styrets forslag til årlige kontingenter pr 1.1.2022:
• Kontingent for medlemsbedrifter inntil 5 årsverk
kr 2750 (uendret)
• Kontingent for medlemsbedrifter fra 6 til 50 årsverk
kr 5 500 (uendret)
• Kontingent for medlemsbedrifter med 51 årsverk og
ﬂere fastsettes til kr 10 000 (uendret)
Senterforeninger
• kr 400 pr. forretning og maksimum kr 36 000
(uendret)
• Gratis kontingent for bedrifter som er nyetablerte i
medlemsåret.
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Arbeider dere innenfor
elektronikkutvikling
eller -produksjon?
Innovasjonsbyen på Herøya er
tilknyttet en allianse og nettverk
med viktige industriparker og
industrimiljøer over
hele Norge.

Bli med på laget for å utvikle elektronikk
industrien i regionen! I Innovasjonsbyen
på Herøya har vi allerede deler av
solcelleindustrien gjennom produksjon
av Wafere og batteriutvikling. Vi
ønsker dere med for å utvikle en
klynge med elektronikkproduksjon for
styringssystemer, utvikling av sensorer
og annet tilpasset smartløsninger for
fornybar energi.
Vi har egnede lokaler til de fleste
behov  fra kontorer, laboratorium,
FoU, test og utviklingsarena til lokaler
for produksjon. Vi har også nærhet til
Sivapartner Proventia med Inkubatortilbud
for bedrifter som trenger hjelp i
oppstartsfasen – eller for bedrifter som
har potensiale for ScaleUps.
Ta kontakt for en uforpliktende prat
om muligheter på post@hnpark.no
eller ring oss på 35 57 33 00.
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Ta del i et
økosystem
og nettverk
av norske
industriparker som
passer ditt behov
med mulighet
til deltagelse og
innpass i viktige
klynger, NCE program,
Katapult og inkubator tilbud
samt andre viktige nettverk og
virkemidler.

Representanter
Grenland næringsforenings representanter i utvalg, komitéer og organisasjoner i 2020:
Porsgrunn Lokalutvalg
• Lasse Kittilsen, leder
• Niri Wårås
• Kjersti Hole Haatveit
Skien Lokalutvalg
• Tom Eigel Bratsberg Larsen, leder
• Magnus Nilsen
• Cecilie Berg Halvorsen
Huskomité
• Hege Sondresen, leder
• Finn Erik Karlsen
• Erik Tanche Nilssen
• Morten Christoffersen
• Jan Terje Olsen
Skien Næringsforum:
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen
Porsgrunn Næringsforum:
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen
Grenland Næringsforum
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen

Bystrategi Grenland, ressursgruppe for næring
• Mette Sannerholt Andersen
Skien 2020 / Skien 2030
• Mette Sannerholt Andersen
• Christer L. Sørensen
Ibsen 2028
• Christer L. Sørensen
• Mette Sannerholt Andersen
Klosterøyafondet AS, representanter i styret:
• Jan Terje Olsen, styreleder
• Mette Sannerholt Andersen, styremedlem
• Christer Lampi Sørensen, varamedlem
Skien Handelskammer / sammenslått
med GNF i 2021

Årsmøterepresentanter:

• Christer Lampi Sørensen
• Mette Sannerholt Andersen

Styret i Skien Handelskammer:
•
•
•
•
•

Erik Tanche Nilssen, styreleder
Mette Sannerholt Andersen, nestleder
Tom Eigel Bratsberg Larsen, styremedlem
Christer Lampi Sørensen, styremedlem
Jan Terje Olsen, styremedlem
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DITT LOKALE VAKTSELSKAP

MINUTTER

Avd. Grenland
TELEFON
E-POST
INTERNETT
ADRESSE

33 47 17 10
post@team-security.no
www.team-security.no
Norkynvegen 1,
3915 Porsgrunn

facebook.com/dittlokalevaktselskap
Vektertjenester
• Resepsjon- og sentralbordtjeneste
• Beredskapstjeneste for port telefon og bom
• Stasjonærvakttjeneste
• Sentervakthold
• Områdevakthold
• Utrykningstjenester
• ISPS Ship and Port Security
• Arrangement- og Ordenstjenester
• Tilsynstjeneste
• Sikkerhetspartner

Tekniske leveranser
• ITV-Kameraovervåkning
• Alarmsystemer privat, næring og høysikkerhet
• Lås og adgangskontrollsystemer
• Brannalarmsystemer og nøkkelsafe
• GPS sporingssystemer
• Heismottak
• Tekniske alarmer

– Din sikkerhet, vårt ansvar
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TA ER STØRST I TELEMARK!
Flest abonnenter. Flest lesere. Bransjens mest effektive annonseprodukter.
Ingen avis i Telemark gir deg som annonsør bedre dekning.
Kontakt oss på marked@ta.no for en uforpliktende prat.
Vi skal skape effekt for dere - sammen med dere!
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Vi leverer solskjerming på mål.

Porsgrunn Skippergt 10 – 415 34 707
Skien Rødmyrsvingen 53 – 415 34 701
46

illustrasjon: A-lab

Skien – regionhovedstad
og mulighetenes by
For å sikre vekst, investeringer og aktivitet har Skien kommune
invitert til et samarbeidsprosjekt for å få aktører i byen til å trekke
i samme retning. Nå setter vi oss nye mål. Vil dere være med?
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VI HAR KORTANLEGG PÅ RØDMYR MED BLANK OG FARGET DIESEL OG AD BLUE
Kontakte oss for å få bedriftskort med god priser. Privatkunder kan
bruke Visa og Mastercard til faste priser. Vi leverer også drivstoff med
tankbil direkte til kunde.
Tlf: 900 41 800

www.nktransport.no

KAFFE/TE
M.M.KONTORINDUSTRILIM
SKÅLER
KULEPENNER
BLYANTER
SKÅLER
STØTDEMPING/INNPAKKING ARKIVERING
KAKEBUNNER
KALENDERE
TAPE AUDIOVISUELT
LAMINERING
UTSTYR OG BRETT
ALUMINIUMSFORMER
DATAARKIVERING
STØTDEMPING/INNPAKKING
BLOMSTEREMB.
OGOG
INNPAKNINGSPAPIR
BATTERIER
LOMMELYKTER
KAKEESKER
KALKULATORER/REGNEMASKINER
KONTOR CATERINGEMBALLASJE
LISTEPAPIR/BLANKETTER
DATAETIKETTER
TAPE
ARKIVERING BLEKKPATRONER/-REKVISITA
DIV. FORBRUKSMATERIELL
Et komplett
KAKEPYNT
KONTORMASKINER
MERKESYSTEM
AUDIOVISUELT
UTSTYR FATPAPIR
BLYANTER
DATAMEDIA
KONTOR
BATTERIER OG LOMMELYKTER FILM OG FOLIEKASSER I BØLGEPAPP
KONTORMILJØ
DATAARKIVERING
grafisk hus
PAPIR GAVEESKER
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Proffutstyr
for alle!

ETN Grafisk er et klimanøytralt trykkeri
som leverer alt innen print, tar hånd om
design og holder lager for våre kunder.

Erik Tanche Nilssen AS
Hagebyveien 26, 3734 Skien, 35 90 40 00
norengros.no / etn@norengros.no

35 90 40 60
kundeservice@etn.no
etngrafisk.no

Våre engrosbutikker
Hagebyveien 26, 3734 Skien, 35 90 40 41
Skippergt 4, 3921 Porsgrunn, 35 90 40 92

Hagebyveien 26, 3734 Skien
Elveveien 52, 3262 Larvik
Gjerdrums vei 10 D, 0484 Oslo

Grenland Chamber of Commerce

Grenland Næringsforening overtar handelskammerfunksjonen

Med virkning fra 1. januar 2021 ble Skien Handelskammer
og Grenland Næringsforening slått sammen til en
forening.
Fra 1. april 2021 utføres handelskammertjenestene av
Grenland Næringsforening, avdeling Grenland Chamber
of Commerce, adresse Dir. Smidthsgate 3, 3732 Skien.
Før denne dato har handelskammertjenestene via oppdragsavtale vært utført av advokat Heidi Amlie Grindem,
Advokatene Skien DA. Vi takker Heidi for mange års
vel utført arbeid for Skiens Handelskammer!

Handelskammer - hva er det?

Handelskammervirksomhet har røtter helt tilbake til
1500-tallet. Et handelskammer er en uavhengig part
som godkjenner/sertiﬁserer dokumenter for en mer
sømløs internasjonal handel.
Hos Grenland Chamber of Commerce kan du få sertiﬁsert eksportdokumenter og få utstedt ATA-Carneter.
Grenland Chamber of Commerce er en av over 12 000
handelskamre verden over og ett av 14 handelskamre
i Norge. Våre nærmeste handelskamre er Arendal,
Kongsberg og Drammen, og vårt primære serviceområde vil være Vestfold og Telemark.
Sertiﬁsering:
Mange importland krever at opplysningene i eksportdokumentene sertifiseres av et handelskammer/
Chamber of Commerce.
Vi sertiﬁserer følgende eksportdokumenter:
• Certiﬁcate of Origin (Ikke-preferensielle opprinnelsesbevis / Non-preferential Certiﬁcate of Origin)

•
•
•
•

Faktura / proformafaktura
Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
Helsesertiﬁkater på ﬁsk
Visumsøknader

ATA-carnet:
Under forutsetning av at varene skal returneres til Norge
kan du reise med carnet - med vareprøver, yrkesutstyr
og utstyr til messer/utstillinger, uten å deponere for toll
og avgifter. ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen
og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter.
Nyttige fakta
• ATA-carnetet gjelder kun for norske ﬁrmaer og varer
med tollhjemland i Norge
• Gyldig i 1 år
• Maks 10 turer innen gyldighetsperioden
• Ekstra turer kan bestilles i etterkant
• Alle varer skal hjem i samme stand
Hvilke varer kan sendes på carnet?
• Varer for utstillinger, messer, møter, konkurranser (bil,
hest) eller liknende
• Yrkesutstyr
• Varekolleksjoner og vareprøver
Grenland Chamber of Commerce ønsker å være en
servicebedrift som er tett på næringslivet og tilby en
høy servicegrad til kundene.
Som medlem i Grenland Næringsforening får du automatisk medlemspris på handelskammerets tjenester.
Kontakt oss gjerne for mer info om hvordan vi kan
hjelpe din bedrift!
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Snakk med oss om
digitalisering av regnskapet

Tlf. 35 51 92 92 • atenti.no • Telemarksgata 12, 3724 Skien
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Attraktiv bydel i forlengelsen av sentrum
Skien Brygge skal bli en bydel som yrer av folkeliv og hvor alle føler seg hjemme,
og som bidrar til å øke attraksjonskraften til Skien og regionen vår.
- Vi skal etablere et inkluderende miljø hvor alle
føler seg velkommen. Det skal være et sted hvor
en ønsker å dra til, et spennende område å være
i med et variert tilbud av service og opplevelser.
Samtidig skal det skal det være et godt sted å bo
og jobbe. Dette forsterkes gjennom gode byrom
med aktiviteter tilpasset årstidene. Her er det noe
for alle og enhver, og nærhet til sentrum med alle
nødvendige funksjoner, sier prosjektsjef Tom Roger
Rystad i Bane NOR Eiendom.
I dag er prosjektet inne i en spennende fase med
mye aktivitet. Første byggetrinn av prosjektet
konkretiseres nå gjennom innspill og dialog
med sluttbrukerne, rådgivere og utførende
entreprenører. Om alt går etter plan, ser vi for oss
en byggestart tidlig 2022. – Vi har et stort miljøengasjement og vil skape bærekraftige løsninger
gjennom bruk av moderne teknologi. Dessuten
har vi god tilgang på lokale produkter og råvarer.
Dette ser vi virkelig frem til, forklarer Rystad.

Tom Roger Rystad, prosjektsjef
i Bane NOR Eiendom

I tillegg til Bane NOR Eiendom er det Skien
Boligbyggelag og R8 Property, som sammen
utgjør Skien Brygge Utvikling, som skal
gjennomføre utbyggingen av første kvartal
i prosjektet. Selskapene har klare miljøstrategiske
målsettinger og skal levere i tråd med disse.
Kort om Skien Brygge:
• Ligger flott til ved Skienselva
• Utvikles av Bane NOR Eiendom, R8 Property og
Skien Boligbyggelag
• Transformeres fra havne – og jernbanerelatert
virksomhet til attraktiv bydel
• Omfatter over 500 kontorarbeidsplasser, ca. 400
boliger, hotell og handel
• Blir en utvidelse av sentrum
• Byggestart i 2022

Illustrasjon: A-lab
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Vi hjelper deg opp i skyen!
Enkelt, forutsigbart og til FASTE lave priser!
Sky

Basis

Sky

Standard

Sky

Sky

Premium

Skrivebord

Pr. bruker pr. mnd.
eks. mva.

290,-

490,-

790,-

Pr. bruker pr. mnd.
eks. mva.

Pr. bruker pr. mnd.
eks. mva.

Pr. bruker pr. mnd.
eks. mva.

990,-

Support er INKLUDERT i alle våre skypakker!
Vi er opptatt av å kjenne kundene våre og for oss er alle kunder er like viktige.
Våre konsulenter har lang erfaring med skybasert drift og er til stede med
personlig support når du trenger det. Vi sørger for at du føler deg 100%
trygg i hele prosessen fra migrering til skyen, til den daglige driften.
Med vår lokale forankring er vi aldri langt unna hvis du trenger oss.

Mer data for lavere priser!
Kutt kostander og få full kontroll på både abonnement
og innkommende samtaler til din bedrift.

Data Frihet lar deg bruke 1000 GB mobildata i ice+ nettet hver måned
for kun 99,- ekstra. Ingen binding, skru av eller på ved behov.

Bedrift
1GB

Bedrift
6 GB

Bedrift
18 GB

Bedrift
50 GB

Ink. Data Rollover

Ink. Data Rollover

Ink. Data Rollover

Ink. Data Rollover

24 mnd avtaletid
eks. mva.

24 mnd avtaletid
eks. mva.

24 mnd avtaletid
eks. mva.

24 mnd avtaletid
eks. mva.

129,-

175,-

245,-

For bestilling eller mer informasjon, kontakt oss
så får du hjelp av en av våre dyktige medarbeidere.

399,-

Tlf.: 35 49 99 90
E-post: post@provendo.no

provendo.no

