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2009
I løpet av 2009 fikk næringslivet i de fleste land kjenne følgene av finanskrisen og nedsmeltingen i
verdensøkonomien og som bla. førte til store vansker for eksportnæringer i både Russland og
Norge. Som følge herav, ble samhandelen sterkt redusert og det ble samtidig klart at den bilaterale
varesammensetningen er smal og påvirkes raskt av internasjonale konjunkturer. Dette til tross, var
det oppgang i Norges hovedeksportprodukter, fisk og sjømat, som sist år utgjorde nærmere 80 % av
norsk eksport til Russland.
Norske bedrifter opprettholdt imidlertid sin investeringsaktivitet i det russiske markedet og særskilt
innen reiselivssektoren har det funnet sted en meget positiv utvikling, hvor Wenaas Gruppen og
Linstow begge har investert i nye hoteller i St. Petersburg. Andre selskaper, som Statoil og Jotun,
står foran større investeringsbeslutninger og Telenor erfarte på nyåret en positiv utvikling i sine
relasjoner med sin russiske samarbeidspartner. Samtidig kom man i samband med President
Medvedevs statsbesøk til Norge i april d.å. til enighet om delelinjespørsmålet i Barentshavet etter
nærmere 40 års forhandlinger, og under forutsetning om oppnådde ratifiseringer i respektive
nasjonalforsamlinger, åpner avtalen opp for nye muligheter for økt næringssamvirke i Nord.
I 2009 lanserte Norsk - Russisk Handelskammer nettverksmøter også i Murmansk. Det første møtet
ble arrangert i samband med Murmansk Internasjonale Økonomiske Forum. Forumet ga et tydelig
uttrykk for det omfattende engasjementet norsk industri utviser mot regionen. I løpet av 2010 vil
Handelskammeret for øvrig lansere de første nettverksmøter i den gamle Pomorhovedstaden
Arkhangelsk.
Styret i Kammeret har i løpet av året drøftet behovet for en diversifisering av samhandelen.
President Medvedev inviterer internasjonalt næringsliv til å ta del i den pågående moderniseringen
av russisk industri. Norsk næringsliv har mye å tilby i denne sammenheng. Denne sammenfallende
interessen har ført til at Kammeret har innledet dialog med Nærings- og Handelsdepartementet
(NHD) om realisering av norske og russiske næringslivskonferanser i respektive hovedsteder
annethvert år, og hvor et av målene er at norsk industri tar del i den pågående moderniseringen av
russisk industri. På nyåret i 2010 fikk Handelskammeret i oppdrag fra NHD å legge til rette for en
Norwegian – Russian Business Conference i samband med det forestående statsbesøket.
Styret og rådet i foreningen har også drøftet behovet for utvikling av en næringsstrategi for norsk
industri mot det russiske markedet. Russlands mange regioner åpner opp for nye
forretningsmuligheter for industrien, og bla. i Kaliningrad og Krasnodar er etter hvert flere norske
selskaper kommet i gang med markedsaktiviteter.
Samtidig har styret påbegynt drøftingene av hvordan man på en best mulig måte kan få flere
russiske selskaper til å etablere seg i Norge. Mange norske arbeidsplasser kan realiseres med
utgangspunkt i import fra det ressursrike Russland. Norge med sine mangeårige internasjonale
markedsrelasjoner vil kunne bringe samproduserte produkter ut i verdensmarkedet gjennom
allerede opparbeidede markedskanaler.
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Aktiviteten i Kammeret har i 2009 til tross for den internasjonale økonomiske krisen vært
omfattende og inkluderer tilbud til både store og små selskaper innen ulike sektorer. Det vises i
denne sammenheng til nedenstående beretning.

Styret i Norsk-Russisk Handelskammer

Oslo, 9. juni 2010

Første rad, fra venstre til høyre: Tatiana Budkova, styremedlem (Eksportfinans), Ingelill Jacobsen,
styremedlem (Eksportutvalget for fisk); Ingrid Åsheim, personlig varamedlem for Bjørn Celius (DnB NOR),
Harald Martinsen, styremedlem (Norsk Hydro); Thomas G. Michelet, styreleder (Advokatfirmaet Selmer).
Andre rad, fra venstre til høyre: Ole Bjørn Sjulstad, styremedlem (Telenor); Erik Welle-Watne, styremedlem
(Innovasjon Norge); Hans Christian Dall Nygård, styremedlem (CapMan).
Øverste rad, fra venstre til høyre: Benedikt Henriksen, styremedlem (Statoil) og Reidar Karlsen, nestleder i
styret i NRHK (A-pressen).
Magne Tørhaug (DnV) og Svein Ruud (Troika Seafood) var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Norsk–Russisk Handelskammer
Norsk-Russisk Handelskammer BA er en ikke-kommersiell, bransjeuavhengig næringsforening for norske og
russiske bedrifter. Foreningen ble etablert i oktober 2003, og både norske og russiske selskaper kan søke om
medlemskap i kammeret. Formålet med kammerets virksomhet er i hovedsak å bistå medlemsbedriftene i å
etablere forretningskontakter, bidra til økt kunnskap om de to landenes økonomi, samfunn og
forretningskultur og derved på sikt bidra til økt handel og gjensidige investeringer i respektive markeder.
Dette søkes oppnådd gjennom et tilbud av regulære nettverksmøter i Oslo, Moskva, St. Petersburg og
Murmansk, ulike konferanser, seminarer og kurs i Norge og i Russland, tilrettelegging av delegasjonsreiser til
og fra Russland, generell informasjonsvirksomhet, realisering av eksternt finansierte prosjekter og enkelte
betalte tjenester til kammerets medlemmer, hjemme som ute.
NRHKs hovedkontor er i Oslo, foreningen har et representasjonskontor for Russland i Moskva og en
representant i Kaliningrad. For øvrig arbeides det nært i det russiske markedet med offentlige norske
støtteorganisasjoner for norsk næringsliv som SIVA og Innovasjon Norge (Murmansk, St. Petersburg og
Moskva) samt den Russiske Føderasjonens Kammer for Handel og Industri som har om lag 60 000
medlemmer og vel 170 kamre lokalisert i alle regioner og større byer i Føderasjonen. Kamrene har et
omfattende tjenestetilbud som er til medlemmenes rådighet.

Aktiviteter i 2009
NRHKs nettverksarenaer i Norge og Russland
Fra oppstart av Norsk-Russisk Handelskammeret, har Kammerets nettverksmøter utgjort et viktig og
populært tilbud til foreningens medlemmer. Sammenkomstene er viktige møtearenaer for både
nybegynnere og erfarne næringsaktører som ved deltakelse får muligheter til utveksling av erfaringer om
aktiviteter i det russiske markedet. Kunnskapsrike foredragsholdere presenterer ulike markedsmessige og
økonomiske problemstillinger, i hovedsak om det russiske markedet. I 2009 er det blitt lagt spesiell vekt på
utvikling av nettverksmøtetilbudet i Russland ved realisering av en Nettverksarena Nord med møter i
Murmansk, i tillegg til de eksisterende nettverksarenaene i Moskva og St. Petersburg. Det ble også avholdt et
nettverkstiltak i Kaliningrad regionen. Tiltakene bidrar til å utvide kontaktflatene mellom bedrifter i begge
land og økt gjensidig kunnskap som på sikt leder til utvidet samhandel og økte gjensidige investeringer.

Nettverksarena Oslo
I 2009 ble det gjennomført seks nettverksmøter i Oslo med en gjennomsnittsdeltagelse på omlag 55
personer pr. møte, noe som er økt oppslutning i forhold til tidligere år. Under nettverksmøtene legger NRHK
til rette for informasjon om aktuelle problemstillinger innen norsk-russisk samhandel og investeringer til
medlemmene. Under følger noen av temaene som er behandlet under medlemsmøtene:
•
•
•

Konsekvenser av finanskrisen i Russland. Status for russisk økonomi og den økonomiske politikken i
årene fremover
Føderale og lokale myndigheter i Russland
Transport-, havne- og logistisk samarbeid i nordområdene
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SGS-sertifisering og verifisering i det russiske markedet
Status og perspektiver for turismen fra Russland til Norge
Det makroøkonomiske bildet og status for de viktigste industrisektorer i Russland
CSR prosjekter i Nordvest Russland med fokus på leverandørutvikling
Investorers synspunkter på investeringsklimaet i Russland
Norske HR erfaringer i Russland
Ny Executive MBA-program med fokus på Russland og Nordområdene
Globale løsninger for shipping i eksterne markeder
Selskapsforvaltning i forhold til Russlands regelverk
Status og perspektiver på Russlands petroleumsvirksomhet i Barentshavet
Oslo-dager og Oslo Fjord City Expo i St. Petersburg
Norsk-russiske kulturelle forskjeller

møter i 2008. Bildet er fra nettverksmøtet 26. august.

Nettverksmøte avholdt i lokalene
til NRHKs hovedsponsor Statoil
den 6. oktober 2009 i Oslo.
Møtet samlet om lag 90
deltagere.

Medlemmene har for øvrig mottatt regelmessige oppdateringer om nye medlemsfordeler, medlemstilbud,
markedsdatabaser, publikasjoner og deltatt i NRHKs hospiteringsprogram for ansatte i russiske
handelskamre.
Under nettverksmøtene gis NRHKs medlemsbedrifter anledning til å presentere egen bedrift og aktiviteter
samt drøfte aktuelle tilbud relatert til det russiske markedet. Nettverksmøtene i Oslo i 2009 ble sponset av
følgende bedrifter: Eksportfinans, Radisson SAS Skandinavia Hotel, Statoil og DnB NOR.

Nettverksarena Moskva
I Moskva ble det gjennomført tre nettverksmøter, som ble lagt til rette av NRHKs kontor i Moskva. Telenor
Russia har vært velvillig sponsor av møtelokaler.
Under møtene har NRHK tatt opp aktuelle problemstillinger. Blant temaene som ble behandlet under
nettverksmøtene i Moskva, kan nevnes:
•

Den russiske regjeringens tiltak mot finanskrisen – evaluering av dens effektivitet

6

•
•
•
•
•

SMBs nye rolle under og etter finanskrisen
Vil krisens andre bølge komme? Rapport om den økonomiske situasjonen i Russland.
Akkreditering av utenlandske representasjonskontorer i Russland og nye visa-regler
SIVA som fasilitator for nyetableringer
Endringer i juridiske rammebetingelser

Nettverksarena St. Petersburg
Som følge av økt interesse blant NRHKs medlemmer for utvikling av næringsrelasjoner med bedrifter og
organisasjoner i St. Petersburg by og Leningrad fylke, besluttet styret i 2008 å lansere Nettverksarena St.
Petersburg.
I løpet av 2009 gjennomførte NRHK fire nettverksmøter i St. Petersburg, med en gjennomsnittlig deltagelse
på om lag 55 personer, hvor både medlemmer og utvalgte ikke-medlemmer, samt
myndighetsrepresentanter deltok. NRHKs Oslokontor hadde hovedansvar for både forberedelser og
gjennomføring.
Norsk- Russisk Handelskammer har siden november 2008 fungert som Informasjons- og forretningssenter for
St. Petersburg by i Norge etter at en egen avtale ble signert mellom Regjeringen i St. Petersburg by og NRHK.
Dette gjør at russiske bedrifter oppsøker kammeret med forespørsler om samarbeid med norske aktører,
eller med tilbud av produkter og tjenester. Enkelte av disse bedriftene blir etter individuell vurdering også
invitert som gjester til deltagelse i NRHKs møter i St. Petersburg.
Under møtene ble følgende temaer blant annet drøftet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eiendomsmarkedet i St. Petersburg – nye trender
Innovasjonsstrategi og -prosjekter i St. Petersburg
Status for spesielle økonomiske soner i St. Petersburg
Oppdatering om norsk- russisk samhandel og norske etableringer i Nordvest Russland
Utvikling av havneområdet i St. Petersburg
Reklamemarkedet i St. Petersburg og nye muligheter
Leningrad fylke: økonomisk utvikling og investeringsmuligheter
Pskov fylke: prioriteringer og utenlandske investeringer
Reiselivsutvikling mellom Norge og Russland
Oppdatering om prosjekter og aktiviteter til NRHKs medlemsbedrifter: Statoil Energy and Retail
Russia; IF Insurance; Kvestor Group; Event Management Lofoten; Reval Hotel Sonya; Tschudi
Shipping Company osv.

Radisson SAS Royal Hotel og Reval Hotel Sonya (begge i St. Petersburg) har vært velvillige sponsorer av
konferanselokaler til møtene. I tillegg har NRHK hatt følgende vesentlige samarbeidspartnere – Innovasjon
Norges kontor i St. Petersburg og Norges generalkonsulat i St. Petersburg.

Nettverksarena Nord: Murmansk
Som følge av økt interesse blant NRHKs medlemmer for utvikling av næringslivsrelasjoner med bedrifter og
organisasjoner i Nordvest-Russland, besluttet styret sommeren 2009 å lansere Nettverksarena Nord.
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NRHKs første nettverksmøte i
Murmansk samlet om lag 150
representanter for norsk og russisk
næringsliv og myndigheter. Møtet
ble avholdt 14. oktober 2009, i
forkant
av
Murmansk
Internasjonale Økonomiske Forum.

I Murmansk har NRHK gjennomført to nettverksmøter høsten 2009 med inviterte bedrifter og
representanter fra både handelskamre og myndigheter i Murmansk fylke. I Murmansk er dessuten både
NRHKs Grunnfond, Utenriksdepartementet ved Generalkonsulatet i Murmansk, Innovasjon Norge, SIVA Park
og Inn Hotel Poliarnie Zori Murmansk sponsorer av arenaen Den praktiske tilrettelegging av møtene skjer i
samarbeid med Murmansk Handelskammer.
Det første møtet i Nettverksarena Nord ble åpnet av statssekretær Elisabeth Walaas fra Det norske
utenriksdepartementet, formannen for Murmansk fylkes Duma Jevgenij Nikora og viseøkonomiminister i
Murmansk fylke Viktor Gorbunov. Interessen for tiltaket overgikk alle forventninger, med nærmere 150
personer.
På nettverksmøter i Murmansk i 2009 ble foredrag med blant annet følgende temaer fremført:
•
•
•
•
•
•

Å drive forretninger i Norge
Om forretningsmuligheter i Osloregionen
Utfordringer og prosjekter innen fiskerisektoren i Murmansk-region
Forretningsmuligheter for utenlandske selskap i Murmansk-region
Forretningsmulighetene for små og mellomstore bedrifter i Murmansk fylke
Investeringer og tilrettelegging av prosjekter i Nordvest-Russland

Under NRHKs nettverksmøter i Murmansk, ble en samarbeidsavtale om logistikkutvikling i nordområdene
mellom Statoil, Nordområdesenteret og tre russiske universiteter (Murmansk, Arkhangelsk og St.
Petersburg) undertegnet. Møtene ga for øvrig anledning til utveksling av erfaringer fra norske aktører i
Russland, med foredrag ved blant annet Statoil, Det Norske Veritas, Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond, Sivatech, Barel m.fl.

Nettverksarena Kaliningrad
I løpet av 2009 ble det avholdt ett nettverkstiltak i Kaliningrad regionen i samarbeid med SuPortNet Agro AS
og NRHKs stedlige representant Hans-Olav Rekdal. SuPortNet Agro AS arbeider med å få norske
landbruksaktører til å etablere produksjon og samarbeide av ulik karakter i Kaliningrad. I begynnelsen av
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desember ble det arrangert et nettverksmøte for både norske og russiske interessenter. Foruten den norske
landsbruksdelegasjonen, deltok både representanter for NRHKs administrasjon, lokale medlemmer og ikkemedlemmer i samarrangementet.

Match Making Program for norske SMB i Russland
Match Making Programmet (MMP) for norske SMB som ønsker innpass i det russiske markedet, bidrar til å
etablere direkte forretningskontakter og samarbeid mellom deltakende norske bedrifter og matchende
russiske partnere. Samarbeidet kan omfatte investeringer, joint venture prosjekter, import og eksport
operasjoner, samt andre former for samarbeid partene finner formålstjenlig ut fra et forretningsmessig
perspektiv.
Programmet drives av Norsk-Russisk Handelskammer og Nordområdesenteret for næringslivet ved
Handelshøgskolen i Bodø. Prosjektfinansieringen kommer fra det norske Utenriksdepartementet, NorskRussisk Handelskammer, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge Nordland og deltakende bedrifter.
Prosjektets formål er å:
•
•
•
•

Styrke verdiskapingen i norske og russiske bedrifter
Øke norske bedrifters investeringer i Russland
Styrke handelen mellom Russland og Norge
Øke bedriftenes kompetanse om forretningsvirksomhet og markedsmuligheter i Russland og Norge

Siden oppstart i august 2008 og frem til utløpet av 2009 har 8 bedrifter deltatt i programmet. Selskapene
arbeider innenfor ulike sektorer som eiendom, utstyr til bygg- og anleggsbransjen, stålkonstruksjoner til
industri, ingeniørvirksomhet, skipsreparasjon, utstyr til olje- og gassbransjen, shipping og systemer for
overvåking av energibruk i bygg.
I 2010 vil Kammeret bringe bedrifter fra andre fylker inn i programmet i et samarbeid med regionale
engasjerte norske konsulenter med erfaring fra og i Russland. Tiltaket bidrar til å senke terskelen for norske
SMBer med hensyn til innpass i det store nærmarkedet i Øst.

Norwegian-Russian Business Conference 2010
På nyåret 2010 fikk Norsk-Russisk Handelskammer i oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet å legge
til rette for en større næringslivskonferanse i samband med det planlagte statsbesøket til Norge ved
President Medvedev.
Konferansen ble arrangert i samarbeid med den Russiske Føderasjonens Kammer for Handel og Industri og
viste solid oppslutning så vel fra russiske som fra norske bedrifter. Vel 350 næringslivsrepresentanter, hvorav
om lag 80 russiske næringslivsaktører, tok del i arrangementet i Radissons Blu Plazas lokaler i Oslo.
Konferansen ble åpnet av nærings- og handelsminister Giske og første vise-statsminister Zubkov, og
President Medvedev og statsminister Stoltenberg avsluttet konferansen med taler. Fire paralellsesjoner ble
gjennomført med presentasjoner av norske og russiske bedrifter, som viste bredde i norsk og russisk
næringsengasjement, men samtidig at det fortsatt er mange ubenyttede muligheter for økt næringssamvirke
mellom landene.
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President Medvedev inviterte norsk næringsliv til å ta del i den pågående moderniseringen av russisk industri
og foreslo blant annet en oppfølgende konferanse i Moskva i 2011.

Russlands president Dmitry Medvedev og
Norges statsminister Jens Stoltenberg
deltok
i
Norsk-Russisk
Næringslivskonferanse 26. april 2010 som
ble
arrangert
av
Norsk-Russisk
Handelskammer i samarbeid med Den
russiske føderasjonens kammer for handel
og industri.

Språkkurs i russisk
I 2009 tok Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) i samarbeid med Forskningsparken i Narvik, Arkhangelsks
Tekniske Universitet, firmaet Tekst og Tale initiativ til å utvikle et kurstilbud i russisk for norske
næringslivsrepresentanter som har begrenset tid til lange studier.

Den praktiske delen av
språkkurset vil foregå i
Arkhangelsk. Bildet er fra
Solovetsky Kloster. Kilde:
pomorland.info

Kurset utvikles i moduler som kan tilpasses individuelt for bedriftsdeltakerne. Oppstart av kurset vil være i
Oslo med innføring i russisk og med praktisk trening i Arkhangelsk. Som følge av tiltaket vil flere norske
bedrifter få styrket sine relasjoner til russisk del av Barentsregionen i den gamle Pomorhovedstaden. Første
kursgruppe er planlagt å finne sted i løpet av 1. halvår 2010.
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Hospiteringsprogram for ansatte i russiske handelskamre
Handelskamrene i Russland utgjør et vesentlig fundament i samspillet mellom industri og myndigheter. De er
lokalisert i 173 kamre i føderasjonen, og utfører ulike praktiske oppgaver for både russisk Industri og
medlemmer.
For å realisere et tettere og produktivt nettverk mellom russiske handelskamre og norsk industri, foreslo
NRHK et fire års program for kompetanseheving av russisk personell ansatt i de russiske handelskamre i det
nordvestlige og sentrale distriktet i Russland, omfattende opplæring om norsk industri, norske
samfunnsforhold og praktisk arbeid ved Norsk-Russisk Handelskammer. Prosjektet omfattet en forenklet
utvelgelsesrunde i samvirke med de russiske handelskamre og med et påfølgende opphold for de utvalgte
deltagerne i Norge med NRHK som vertskap.
Prosjektets siste fase ble gjennomført i 2009. Den gangen ble det valgt en representant fra Arkhangelsk
handelskammer og en ansatt fra Sozvezdie-leverandørnettverk innen olje- og gassindustrien med
hovedkontor i Arkhangelsk for deltagelse i hospiteringsprogrammet.
Under oppholdet har hospitantene besøkt bedrifter og institusjoner i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bodø og
hatt møter med flere medlemsbedrifter og ikke-medlemmer. Under møtene fikk vertsinstitusjonene en unik
mulighet til å knytte kontakter med Russland og øke sin kompetanse om næringsliv og industri i Arkhangelsk.
Prosjektet ble i 2009 samfinansiert ved hjelp av midler fra Utenriksdepartementet og med praktisk støtte fra
SIVA (Trondheim), Stavanger-regionen økonomisk utvikling (Stavanger) og Nordområdesenteret (Bodø).

Kurs og seminarer
Russlandsseminar i NHO
I flere år har NRHK tilbudt skreddersydde ”in-house” Russlandsseminarer på oppdrag av interesserte
bedrifter. I 2009 arrangerte Norsk- Russisk Handelskammer et Russlandsseminar etter oppdrag fra NHO i
Oslo.
Seminardeltagerne var norske næringslivsrepresentanter som skulle på et par ukers hospiteringsopphold i
Russland. Det nye hospiteringsprosjektet ble utarbeidet av NHO i samarbeid med russiske myndigheter som
motsvar på det allerede eksisterende hospiteringsprogrammet for russiske managere, det såkalte
Presidentinitiativet. I forkant av hospiteringen fikk deltagerne en introduksjon om norsk-russisk samhandel,
om det russiske samfunnet, om kulturforståelse og erfaringer fra forretningsdrift i markedet.
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Den 21. september 2009 arrangerte NRHK etter oppdrag fra NHO et
Russlandsseminar for næringslivsdeltagere som skulle delta i et
hospiteringsopphold i Russland.
Blant foredragsholderne var daglig leder Jarle Forbord og
informasjonsleder Katerina Smetanina i Norsk-Russisk Handelskammer,
journalist og forfatter Elnar Seljevold (Consult Inform), advokat Ståle
Torgersbråten i Advokatfirmaet Selmer DA (Moskva) og tidligere
landssjef for Jotun i Russland Øistein Hoem (bilde).

Rundebordskonferanse om olje og gass i St. Petersburg
Under det internasjonale energiforumet – Forum TEK – i St. Petersburg i mars 2009 bidro Norsk-Russisk
Handelskammer til gjennomføring av Statoils rundebordskonferanse. NRHK var møteleder for rundebordet
med russisk som arbeidsspråk.
Konferansen samlet over 60 norske og russiske deltakere deriblant handelskammerets medlemsbedrifter
Aker Solutions og FMC Technologies.

Delegasjoner
Forretningsdelegasjoner til Russland
Den finansielle og økonomiske krisen i så vel Norge som Russland satte klare begrensninger i norske
bedrifters ønske om tilrettelagte bedriftsdelegasjoner til nye markedsområder i det russiske markedet i
2009. Den 21. januar 2009 arrangerte imidlertid Norsk-Russisk Handelskammer, Arkhangelsk
fylkesadministrasjon og Arkhangelsk regionale olje- og gassleverandørnettverk Sozvezdye, en konferanse om
perspektiver for samarbeid mellom Arkhangelsk-regionen og Norge. Om lag 30 tilreisende norske
næringslivsrepresentanter og 70 russiske representanter fra industri, myndigheter og organisasjoner deltok
på konferansen.
Velkomsttaler ble holdt av viseguvernør Sergey Molchansky og statssekretær Elisabeth Walaas fra det norske
utenriksdepartementet. Molchansky inviterte norsk industri til samarbeidsprosjekter og presenterte
mulighetene i regionen. Statssekretær Walaas understreket de positive sidene av økonomien i Arkhangelsk regionen som sterk på teknologi og kompetanse, og med et stort antall små og mellomstore bedrifter innen
ulike sektorer.
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I anledning det planlagte besøket til
Arkhangelsk ved Norges utenriksminister Jonas
Gahr Støre la NRHK i samarbeid med en rekke
aktører til rette for en norsk-russisk
næringslivskonferanse i Pomorbyen. Flere av
NRHKs medlemmer fikk anledning til å
presentere sine aktiviteter og prosjekter i
Nordvest-Russland.

Statssekretæren berørte også utfordringer som norske investorer har hatt i Arkhangelsk, og fremhevet
viktigheten av et attraktivt investeringsklima og sikkerhet for utenlandske investorer. Statoils
Russlandsdirektør Bengt Lie Hansen, ga en presentasjon av selskapets industrielle relasjoner.
Etter åpningen fortsatte konferansen med flere sesjoner hvor viktigheten av bedret bilateralt samarbeid i
årene fremover ble understreket. Følgende sektorer ble dekket: olje- og gassleverandører, forskning og
utvikling som understøtter av industriell utvikling, transport (herunder skipsfart og flytransport), samt
investeringer og generelle forretningsforbindelser.

Forretningsdelegasjoner fra Russland
Våren 2009 arrangerte NRHK et besøk av Vise President Ivan Gorelovsky ved Russlands Kammer for Handel
og Industri til Oslo. Det ble også organisert bedriftsbesøk og møter med utvalgte medlemsbedrifter i
handelskammeret.
NRHK har dessuten vært involvert i ulike besøk hvor hovedoppgavene har bestått i å informere interesserte
norske medlemsbedrifter om aktuelle besøk, legge til rette for utvalgte bedriftsbesøk samt ved
presentasjoner av kammeret og kammerets medlemmer for andre innkommende delegasjoner.

Messeaktivitet
Norsk-Russisk Handelskammers representant i Moskva har i løpet av 2009 markedsført Kammerets
medlemmer i ulike fora i det russiske markedet og i særdeleshet i Moskva-regionen. Han har videre bistått
flere enkeltmedlemmer med løsning av utestående problemer med russiske samarbeidspartnere. Et av de
nye tiltakene, er at Kammeret har bistått med innsalg av en ny fiskerimesse, INTERFISH, tilrettelagt av
russiske fiskerimyndigheter i Moskva. Messen ble besøkt av et engere antall norske teknologiselskaper innen
sektoren, og oppdrettsteknologi og utstyr til Russlands modernisering av fiskeriflåten som tema, ble fulgt
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opp under en av sesjonene under Presidentbesøket i april 2010. I 2010 forventes således økt oppslutning fra
norske teknologiselskaper om denne sentrale og av russiske myndigheter prioriterte utstillingen.

Norsk- Russisk Næringslivsjournal
I 2009 ble det utgitt to utgaver av NRHKs tospråklige journal, NorskRussisk Næringslivsjournal. Målet med journalen er å informere om store
og viktige saker i Handelskammeret, om økonomisk utvikling og status
for forretningsaktivitetene både i Norge og i Russland, og ellers bidra til
bred informasjonsspredning om kammerets medlemmer og aktiviteter.
Siden lanseringen, har publikasjonen vist seg å være et medium som
både medlemmer og eksterne aktører setter pris på. Både medlemmer
og ikke-medlemmer gis mulighet til å annonsere produkter og tjenester i journalen som når geografisk bredt
ut i det russiske markedet.
Mottakere av journalen er medlemmer i kammeret, andre Russlandsinteresserte bedrifter i Norge,
næringsforeninger, næringslivsorganisasjoner samt regjering, departementer, Stortinget, fylkeskommuner,
ledende politiske partier og media. I Russland distribueres publikasjonen direkte til landets om lag 70
guvernørkontorer, om lag 150 handelskamre, føderale myndighetsstrukturer, representasjonskontorer for
norske bedrifter samt utvalgte russiske selskaper. Norsk-Russisk Næringslivsjournal finnes i trykket versjon
og direkte tilgjengelig på NRHKs hjemmeside.
I desember 2009 besluttet styret i NRHK å legge om konseptet i og med at annonseinntektene ble vesentlig
ringere enn estimert. Kammeret vurderer derfor å erstatte tilbudet om medlemsinformasjoner og annet
Russlandsrelatert innhold i form av elektroniske nyhetsbrev.

Sosiale arrangementer
Siden oppstart av foreningen, har Norsk - Russisk Handelskammer arrangert årlige sommer- og
julearrangementer. Sommerarrangementet i 2009 omfattet som i tidligere år et cruise på Oslo fjorden og vel
80 deltakere tok del i tiltaket som ble delvis sponset av firmaet Norway King Crab, ved daglig leder Svein
Ruud. Mange norske medlemsselskaper benytter anledningen til å kombinere et fjordcruise med invitasjon
av russiske partnere til møter i Oslo i samband med den sosiale sammenkomsten.
Årets julemøte ble som i tidligere år arrangert i Telenors lokaler og forfatter og journalist Peter Normann
Waage holdt et foredrag om russisk kultur som ble høyt verdsatt. Samtidig ble det gitt en orientering om
samhandelens utvikling på 1980-tallet og flere norske aktører som gjorde en forskjell med hensyn til utvikling
av næringsrelasjonene med det daværende Sovjetunionen i nevnte tiår, ble etter vedtak i en ekstraordinær
generalforsamling i NRHK, hedret med æresmedlemskap i Kammeret.
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Æresmedlemmer
Under julemøtet i 2009, ble tidligere administrerende direktør i Pomor Nordic Trade, Kåre Karlstad, tidligere
ordfører i Kirkenes, Nils-Edvard Olsen og ambassadør Tor B. Næss (UD) utnevnt til æresmedlemmer i NorskRussisk Handelskammer (NRHK).
På slutten av 1970 tallet startet adm.dir. Kåre Karlstad opp selskapet Pomor Nordic Trade som importerte
trematerialer, fisk - og bærprodukter m.m. fra bla. Sovjetunionen til Nord Norge. Han initierte flere
næringsprosjekter, og etablerte herunder Pomor Industrier (pallefabrikk) i Kirkenes, og fikk raskt tilnavnet
”Pomor-Karlstad” ettersom mange oppfattet handelsinitiativet som en gjenopptakelse av den tidligere
Pomorhandelen mellom Norge og Russland.

I desember 2009 ble følgende personer
utnevnt til æresmedlemmer i Norsk-Russisk
Handelskammer (fra venstre til høyre): NilsEdvard Olsen, Tor B. Næss og Kåre Karlstad.
Alle tre mottok æresmedlemskap i NRHK
under det tradisjonelle julearrangementet i
NRHK som ble avholdt i Telenors lokaler,
Fornebu, Oslo, den 2. desember 2009.

Nils-Edvard Olsen var ordfører i Sør-Varanger størstedelen av 1980-tallet, og fikk utfordringen med å omstille
det ensidige industrisamfunnet. Med bred støtte fra kommuneledelsen, kom sentrale bedrifter og
organisasjoner i gang med næringsaktivitet rettet mot daværende Sovjetunionen i hans ordførerperiode,
som for eksempel Pomor Nordic Trade, Barents Company, KIMEK og Østhandelssenteret. Det ble også
initiert språkutdanning i russisk på universitetsnivå, iverksatt et forsert kultursamarbeid mellom Petsjenga
Rajon og kommunen, realisert forbedret infrastruktur ved grenseovergangsstedet på den norsk – sovjetiske
grensen med mer.
Tor B. Næss arbeidet som embetsmann i det daværende Handelsdepartementet med bla. statshandelsland
som ansvarsområde, herunder Sovjetunionen. Han var leder av Arbeidsgruppen i den norske delegasjonen til
Den blandede norsk -sovjetiske kommisjonen for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid,
bidro til opprettelse av en egen Nordhandelsgruppe mellom landene og ga viktige innspill til
beslutningstakere på norsk side i en periode hvor det ble arbeidet med utvikling av et konsept for økt
samkvem over grensen i Nord, - hvilket senere bla. resulterte i realiseringen av Barentsregion-samarbeidet.
Tidligere er følgende personer utnevnt til æresmedlemmer av Norsk-Russisk Handelskammer:
•

Leonid Reiman, tidligere Minister for Telekommunikasjon i Russland, nåværende rådgiver for
Russlands president.
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•

Øyvind Nordsletten, tidligere ambassadør i Ukraina og Russland, nåværende ambassadør i Irland.

•

Elnar Seljevold, tidligere bla. administrerende direktør for AS Norhandel og korrespondent i Moskva
for NRK, nåværende direktør i eget konsulentselskap.

Myndighetskontakter
I løpet av 2009 har Norsk-Russisk Handelskammer hatt et nært samarbeid med både norske og russiske
myndigheter i samband med implementering av Kammerets aktivitetsplan.
Samvirket med Utenriksdepartementet var som i alle tidligere år meget bra. I løpet av 2009 har Kammeret
etablert et vesentlig nærmere samarbeid også med Nærings- og handelsdepartementet (NHD) ved at NRHK i
samvirke med departementet har avholdt formøter i samband med de årlige bilaterale økonomiske
Kommisjonsmøtene, deltatt i selve Kommisjonsmøtet som fant sted i Oslo i mai og derved også vært i stand
til å videreformidle nyttig informasjon fra industrien og medlemmene, men også motsatt vei.
Som følge herav deltok NRHK også i et møte i den tidligere Nordhandelsgruppen i Kirkenes i løpet av 2009.
Denne bilaterale samhandelsgruppen er nå benevnt Arbeidsgruppen for Regionalt samarbeid og ledes på
norsk side av NHD og på russisk side av Regionministeriet. NHD ga også NRHK i oppdrag å realisere en større
konferanse i samband med et mulig forestående besøk av President Medvedev til Norge i 2010. Konferansen
ble gjennomført 26. april 2010 med om lag 350 deltakere.
Handelskammerets ansatte og representanter for styret har dessuten deltatt i ulike markeringer og offisielle
besøk i den russiske ambassaden i Oslo med ambassadør Sergej Andreev som vertskap. Tilsvarende har
NRHKs representant i Moskva deltatt i tilsvarende markeringer etter invitasjon fra ambassadør Knut Hauge
ved den norske ambassaden i Moskva.
I tillegg har NRHK som følge av Kammerets ulike aktivitetstiltak i St. Petersburg og Murmansk/Arkhangelsk et
nært og bredt samarbeid med Generalkonsul Rune Aasheim i St Petersburg og Generalkonsul Jon Elvedal
Fredriksen i Murmansk/Arkhangelsk. NRHK har dessuten på oppdrag fra Generalkonsulen i
Murmansk/Arkhangelsk utført diverse rapportoppdrag og er ellers i dialog om videre næringslivsrettede
oppfølgingstiltak i 2010.
Det er for øvrig et regelmessig praktisk samvirke med NRHKs medlemsinstitusjoner Innovasjon Norge og
SIVAs representanter i det russiske markedet, og det vises i denne sammenheng til ovenstående
redegjørelser.

Finansiering av Handelskammeret
Norsk- Russisk Handelskammer er en ikke-kommersiell forening etablert av næringslivet i Norge og Russland
som arbeider for utvikling av næringsaktiviteten mellom bedrifter i begge land. Hovedinntektskildene er
medlemsavgifter, sponsorbidrag fra medlemsbedrifter og mindre inntekter fra noe tjenestesalg til
medlemmer. Foreningen utfører også enkelte prosjektarbeider finansiert av norske nærings - og
utenriksmyndigheter, dog primært omfattende prosjekttiltak som kommer norsk og russisk næringsliv
generelt til nytte.
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Medlemmer
Medlemskontingenter utgjør om lag 1/3 av foreningens totalbudsjett. I løpet av 2009 har styret i NRHK tatt
opp 32 nye medlemmer hvilket er om lag samme økning som året før. Den verdensomspennende krisen i
finansmarkedet og i realøkonomien har imidlertid ført til at flere forretningsprosjekter til norske aktører,
herunder i Russland, er midlertidig utsatt. Antallet medlemsbedrifter endte imidlertid på samme nivå som i
fjor.
Totalt var det ved utgangen av 2009 registrert 133 bedrifter og private medlemmer i NRHK. Nåværende
medlemsstatistikk viser at NRHK fortsatt består av en blanding av små og mellomstore bedrifter og større
foretak. Medlemmene kommer i hovedsak fra Østlandsområdet, Nord-Norge og Rogaland. Om lag 11 % er
russiske medlemsbedrifter, i hovedsak fra St. Petersburg-regionen og Moskva. Antall medlemmer i St.
Petersburg har etter hvert blitt flere enn i Moskva som følge av økt norsk næringsaktivitet i byen og St.
Petersburg som innfallsport mot det russiske nordområdet. Den russiske hovedstaden er imidlertid fortsatt
hovedarena med representasjonskontor for større norske foretak som er aktive i markedet.

Sponsorer
For å kunne opprettholde et interessant medlemstilbud, har kammeret siden oppstart mottatt
sponsorbidrag fra en håndfull norske bedrifter. Dette gjør det mulig å holde en lav medlemskontingent slik at
små- og mellomstore bedrifter kan ta aktivt del i Kammerets ulike aktiviteter og tilegne seg kunnskaper om
respektive markeder og forretningskulturer.
Kammeret tilbyr ett hovedsponsorat og flere sektorsponsorater. Kammeret hadde i 2009 således følgende
sponsorer:

Hovedsponsor - Statoil ASA
Sektorsponsorer:
•
•

Telenor Group – telekom
Eksportfinans ASA – finansiering
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•
•

Advokatfirmaet Selmer DA – juss
Det Norske Veritas – risikostyring

Både NRHKs administrasjon, styre og råd har som mål å øke antallet sektorsponsorer for derved bedre å
kunne videreutvikle tjeneste- og aktivitetstilbudet til de to lands medlemsbedrifter.

Grunnfondet
Det har ikke vært gjennomført særskilte tiltak for å øke beholdningen i løpet av året.
Styret har bevilget midler av Grunnfondet til samfinansiering av to prosjekter i 2009, -Nettverksarena Nord
og Kammerets og Nordområdesenterets Match Making Program.

Styre-, komite- og rådsmøter
Styret
I samband med årsmøtet i 2009 fikk styret i kammeret følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas G. Michelet, partner, Advokatfirmaet Selmer, Oslo, styreleder
Reidar Karlsen, rådgiver, Oslo, nestleder
Benedikt Henriksen, Head of Industrial Relations and Procurement,Statoil,Moskva, styremedlem
Tatiana Budkova, senior visepresident, Eksportfinans, Oslo, styremedlem
Hans Christian Dall Nygård, seniorpartner, Head of Investment Operations, CapMan Russia, Moskva,
styremedlem
Svein Ruud, administrerende direktør, Troika Seafood, Oslo – Kirkenes, styremedlem
Erik Welle-Watne, direktør, Innovasjon Norge, Oslo, styremedlem
Ingelill Jacobsen, markedssjef, norsk sild, makrell og lodde, Eksportutvalget for fisk, Tromsø,
styremedlem
Bjørn Celius, banksjef, DnB NOR Monchebank, Murmansk, styremedlem
Harald Martinsen, visepresident, Norsk Hydro, Oslo, styremedlem
Ole-Bjørn Sjulstad, senior visepresident, Telenor Group, Moskva, styremedlem
Magne Tørhaug, direktør, Det Norske Veritas AS, Oslo, styremedlem
Styret i NRHK har avholdt seks styremøter i rapportperioden

Programkomiteen
Komiteen har i 2009 fått nye medlemmer, og består av:
• Irina Nikolskaja Roddvik, visepresident for eksterne forbindelser, Sentral og Øst-Europa, Telenor,
komiteleder
• Peter Normann Waage, journalist og forfatter, Tekst og Tale
• Jonny Bunæs, direktør, SuPortNet Agro
• Daniel Fjærtoft, konsulent, Econ Pöyry
• Kjell Lund, tidl. DnB NOR
• Administrasjonen i NRHK
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Komiteen hadde to møter i løpet av 2009.

Rådet
Styret i Norsk- Russisk Handelskammer vedtok i 2005 etablering av et Råd i NRHK bestående av medlemmer i
nåværende eller tidligere ledende posisjoner i selskap med lang erfaring fra handel med og investeringer i
Russland.
Rådsmedlemmenes hovedoppgave er å opptre som ambassadører for handelskammeret i forskjellige
sammenhenger, samt bidra med egen ekspertise og kunnskap i samband med behandling av ulike spørsmål i
foreningens valgte fora.
I løpet av 2009 ble det avholdt to rådsmøter. Ellers har rådsmedlemmer deltatt på individuelt grunnlag i ulike
aktiviteter arrangert av handelskammeret.
I 2009 har Rådet følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bengt Lie Hansen, president Statoil Russland, Moskva
Jens P. Heyerdahl d.y., investor, Oslo
Johan P. Barlindhaug, styreleder, North Energy, Tromsø/Alta
Hans Jochum Horn, COO, Renaissance Group, Moskva
Felix H. Tschudi, styreleder, Tschudi Shipping Company, Oslo
Henrik Torgersen, direktør, Business Environment Support, Oslo
Frode Mellemvik, professor, Nordområdesenteret, Bodø
Tormod Hermansen, selvstendig konsulent, Oslo

Administrative forhold
Personell
Antallet fast ansatte i NRHK administrasjon er ikke endret i løpet av 2009.
Således består administrasjonen av daglig leder Jarle Forbord, informasjonsleder Katerina Smetanina,
kontoransvarlig Ksenia Borzenina og prosjektleder Jørn Tverseth som har hovedansvar for gjennomføring av
NRHKs og Nordområdesenterets Match Making Programmet mot Russland.
Våren 2009 gikk kontoransvarlig Ksenia Borzenina ut i svangerskapspermisjon. Som vikar arbeidet Julia
Undseth i halv stilling i 2009.
Kontoret i Moskva har en heltidsansatt, Vladimir Bagreev, som er leder av representasjonskontoret i
Russland.
Det er i løpet av året ikke rapportert om personskader eller andre materielle skader. I løpet av året er det
videre registrert 65 fraværsdager knyttet til et lengre sykefravær.

Arbeidsmiljø
Styrets inntrykk er at arbeidsmiljøet er godt, at aktiviteten ikke forurenser ytre miljøer og at
likestillingsforhold er godt ivaretatt ved at kvinner utgjør halvparten av den totale arbeidsstyrken i NRHK.
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Resultatregnskap for 2009
Resultatregnskapet for 2009 viser et overskudd på 614 721 norske kroner. Egenkapitalen i foreningen er
norske kroner 1 985 185.
I forhold til Årsregnskapet for 2008 skyldes det positive resultatet i 2009 i første rekke at hovedsponsors
bidrag startet opp andre halvår 2008 og Kammerets match making program også hadde sin oppstart først
høsten 2008. Visse administrative kostnader er i 2009 dessuten redusert, samt at et par prosjekter har gitt et
godt dekningsbidrag til driften av Kammeret.
I samsvar med regnskapslovens paragraf 3 -3 A, bekrefter styret at forutsetningene om fortsatt drift er til
stede. Det er samtidig styrets og administrasjonens mål å øke inntektene for fortsatt videreutvikling av
tilbudet til medlemsbedriftene.

Oslo 9. juni 2010
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Årsrapport for 2009

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noteopplysninger

Resultatregnskap
Note
Driftsinntekter
Kontingentinntekt
Tilskudd
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2009

2008

1 460 023
1 897 886
2 606 608
5 964 517

1 437 596
748 211
1 635 043
3 820 850

2 680 575
2 702 787
5 383 362

2 214 843
2 028 483
4 243 326

581 156

-422 476

46 119
12 554
33 565

104 675
9 644
95 031

Ordinært resultat før skattekostnad

614 721

-327 445

Årsresultat

614 721

-327 445

Overføringer og disponeringer
Overført til annen egenkapital
Udekket tap

614 721

Driftskostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

5
7

3, 6
3, 9

-327 445

Balanse pr. 31. desember
Note

2009

2008

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

1 679 509
140 884
1 820 393

95 300
163 920
259 220

2 168 449

2 389 894

Sum omløpsmidler

3 988 842

2 649 114

Sum eiendeler

3 988 842

2 649 114

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

Balanse pr. 31. desember
Note

2009

2008

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Grunnfond

4

2 250 000

2 250 000

-264 815

-879 536

1 985 185

1 370 464

201 868
627 002
1 174 787
2 003 657

20 350
193 645
1 064 655
1 278 650

Sum gjeld

2 003 657

1 278 650

Sum egenkapital og gjeld

3 988 842

2 649 114

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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Noter til regnskapet for 2009
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved
salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Offentlige tilskudd
Tilskudd som mottas til dekning av kostnader resultatføres i takt med kostnader.
Note 2 - Bankinnskudd
I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr 135 039 per 31.12.2009 (kr 118 070 per
31.12.2008).
Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 3 årsverk.

2009

2008

2 292125
294 389
80 207
13 854
2 680 575

1 899 341
251 876
53 711
9 915
2 214 843

Noter til regnskapet for 2009
Ytelser til ledende personer
Daglig leder

Lønn

Pensjonsutgifter

854 868

34 920

Andre
godtgjørelser
6 000

Revisor
Revisjon
75 100
Bistand
122 616
Påløpt honorar for 2009 eksklusiv MVA 197 616
Note 4 - Egenkapital
Grunnfond
Egenkapital 01.01.2009
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2009

2 250 000
2 250 000

Annen
egenkapital
-879 536
614 721
-264 815

Sum
1 370 464
614 721
1 985 185

2009

2008

1 897 886
2 773 311

748 211
1 690 908

Note 5 - Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd inngår i regnskapet med:

Resultatførte tilskudd
Påløpte prosjektkostnader

Bruttoføring er lagt til grunn av regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Det er for det enkelte
prosjekt tilknyttet betingelser for endelig utbetaling i forhold til påløpte kostnader samt for gjennomføring av
de relevante prosjektene.
Note 6 - Pensjoner
Foretaket er underlagt plikt om obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Pensjonsordningen som Norsk-Russisk Handelskammer BA har inngått oppfyller
minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Premie til pensjonsordninger kostnadsføres etter som de
påløper.
Note 7 - Annen driftsinntekt
Sponsorinntekter
Seminarinntekter
Andre inntekter
Sum

2009
1 286 200
263 983
1 056 425
2 606 608

2008
916 000
146 668
572 375
1 635 043

Noter til regnskapet for 2009

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
Forskudd tilskudd og sponsorskap
Opptjente feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum

2009
748 851
219 762
206 174
1 174 787

2008
731 882
183 952
148 821
1 064 655

Det har i begge årene vært fakturert kontingentinntekter og sponsorinntekt for neste år rett før årsskifte. Dette
forårsaket tilsvarende økning i kundefordringer og annen kortsiktig gjeld. I 2009 ble praksis endret fra
bruttopresentasjon til nettopresentasjon. Det medførte at følgende poster ble nettoført i regnskapet:
Forskuddsfakturerte kontingenter
Forskuddsfakturerte tilskudd og sponsorskap

2009
1 692 499
800 000
2 492 499

2008
1 291 425
1 291 425

2009
256 410
87 952
96 625
100 774
191 960
247 145
885 299
836 622
2 702 787

2008
230 250
266 630
158 131
352 262
143 260
169 064
89 400
619 486
2 028 483

Note 9 - Annen driftskostnad
Leie lokaler
Kostnader forretningsdelegasjon
Kostnader sommerfest, julemiddag og seminarer
Reisekostnader
Regnskapshonorar
Revisjonshonorar
Tap på kundefordringer
Prosjektkostnader (MMP, HOSP, Nettverksarena, mfl)
Andre kostnader
Sum

Det har i år blitt endret praksis med å presentere kostnader knyttet til prosjekter i regnskapet. Tidligere ble de
spesifisert på forskjellige typer kostnader, blant annet reisekostnader, kontorkostnader. Fra og med 2009 har
man valgt å presentere andre driftskostnader tilknyttet prosjekter på egen linje.

