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Styrets årsberetning 2013

GRID-Arendal er et offisielt samarbeidssenter for FNs miljøprogram (UNEP) som bistår 
beslutningstakere med informasjon til beslutningsstøtte og bevisstgjøring. Vårt verktøy er 
miljøinformasjonsledelse, kartlegginger, kapasitetsbyggingstjenester samt formidling via 
ulike kommunikasjonsverktøy, metoder og produkter.

Styret ser tilbake på et år med gode prestasjoner og viktige beslutninger for fremtiden 
for GRID-Arendal. I samarbeid med stiftelsens ansatte, har styret vært involvert i 
utviklingen av en ny strategi for 2014-2017. Den nye strategien fokuserer sterkere på 
globale miljøutfordringer som klimaendringer, miljøkriminalitet, grenseoverskridende 
vannressursforvaltning samt på marine og kystnære miljøproblemstillinger. Både 
UNEP og den norske regjeringen verdsetter den høye kvaliteten på vårt arbeid, og anser 
ressursbruken som effektiv støtte til en FN relatert organisasjon.

Fokus på større, men færre prosjekter har foreløpig ikke ført til at stiftelsen har oppnådd de 
budsjetterte økonomiske resultater. Styret beklager derfor å rapportere et negativt resultat på 
kr. 1.579.773 i 2013, som er dekket av annen egenkapital. Egenkapitalsituasjonen i GRID-
Arendal er fortsatt tilfredsstillende med en balanse på kr. 6.915.921.

For å bedre den finansielle posisjonen og for å nå det langsiktige målet om en egenkapital på 
kr. 10.000.000, vil en rekke tiltak for å bedre finansieringssituasjonen, redusere administrative 
kostnader og forbedre prosjektledelse bli implementert i løpet av 2014 .

I 2013 har mange av våre prosjektledere gjennomført kurs i prosjektledelse ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Tiltak er også iverksatt for å forbedre 
risikostyring og prosjektevaluering. Andre organisatoriske tiltak har vært gjennomført som 
oppfølging fra medarbeiderundersøkelsen for 2013. 

Administrerende direktørs andre fireårsperiode utløper ved utgangen av 2014, og styret er i 
ferd med å ansette en ny administrerende direktør.

Styret ser optimistisk på utsiktene for 2014. En fornyelse av rammeavtalen mellom GRID-
Arendal og Utenriksdepartementet vil gi GRID-Arendal en økonomisk basis for å fokusere 
målrettet på UNEPs satsningsområder.

GRID-Arendal´s miljøpolitikk er basert på stiftelsens “grønne” verdier og engasjement 
til å drive på en miljømessig forsvarlig og ressurseffektiv måte. Styret mener at stiftelsens 
positive virkning på miljøet er vesentlig større enn den negative påvirkning av det ytre miljø 
aktivitetene gir. 

GRID-Arendal er sertifisert som Miljøfyrtårn. Gjennom målrettede tiltak og internt HMS-
arbeid samt bevisstgjøring av ansatte og våre samarbeidspartnere, mener styret at stiftelsens 
økologiske fotavtrykk gjøres lavest mulig. Ansattes flyreiser utgjør den største miljøpåvirkning, 
og stiftelsen kjøper klimakvoter for å finansiere konkrete klimatiltak i utviklingsland.



Arbeidsforholdene ved GRID-Arendal anses som gode. Sykefraværet i 2013 utgjorde 5.1% 
av totalt antall arbeidsdager hvorav korttidsfraværet var på 1.5%. Ingen skader på ansatte 
ble registrert i 2013, og det oppsto heller ingen betydelige skader på organisasjonens utstyr. 
Jevnlige møter ble avholdt mellom ansatte og ledelsen der spørsmål om arbeidsforhold 
ble diskutert. Vi bestreber oss stadig på å redusere stress, forbedre teamarbeid og gi mer 
effektive tilbakemeldinger til staben.

Ved utgangen av 2013 bestod styret av 4 kvinner og 5 menn. Personalet besto av 12 kvinner 
og 23 menn. GRID-Arendal har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling 
mellom kvinner og menn.

Det er innarbeidet bestemmelser som tar sikte på å forhindre forskjellsbehandling grunnet 
kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Organisasjonen har 
tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Det 
gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser som blant annet søker å fange opp ulikheter 
mellom kjønnene.

Styret konkluderer med at GRID-Arendals aktiviteter er i samsvar med stiftelsens vedtekter, 

strategiske- og operasjonelle aktiviteter i framtiden. I årsregnskapet er forutsetningen om 
fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe 
annet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over eiendeler og 
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Resultatregnskap
Stiftelsen GRID-Arendal

Note 2013 2012Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter 54 330 671 50 390 547
Sum driftsinntekter 54 330 671 50 390 547

Prosjektkostnader 14 247 975 6 867 993
Personalkostnader 3 26 597 318 26 594 871
Avskrivninger 2 33 507 26 772
Andre driftskostander 7 15 392 172 15 375 237
Sum driftskostnader 56 270 972 48 864 874

Driftsresultat -1 940 301 1 525 674

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 901 342 576 902
Finanskostnader 540 814 866 605
Netto finansposter 360 528 -289 703

Årsresultat -1 579 773 1 235 971

Overføringer
Overført fra/til annen egenkapital -1 579 773 1 235 971
Sum overføringer -1 579 773 1 235 971

Stiftelsen GRID-Arendal



Balanse
Stiftelsen GRID-Arendal

Note 2013 2012Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Maskiner og utstyr 2 100 868 53 553
Sum varige driftsmidler 100 868 53 553

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 5 5 012 000 3 012 000
Sum finansielle anleggsmidler 5 012 000 3 012 000

Sum anleggsmidler 5 112 868 3 065 553

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 6 791 841 5 763 371
Andre kortsiktige fordringer 999 877 1 350 350
Sum fordringer 7 791 718 7 113 721

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 8 217 465 5 606 050

Sum omløpsmidler 16 009 183 12 719 770

Sum eiendeler 21 122 051 15 785 324
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Balanse
Stiftelsen GRID-Arendal

Note 2013 2012Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital
Grunnkapital 500 000 500 000
Sum innskutt egenkapital 500 000 500 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 415 921 7 995 696
Sum opptjent egenkapital 6 415 921 7 995 696

Sum egenkapital 6 915 921 8 495 696

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 939 962 3 571 787
Skyldig offentlige avgifter 1 319 019 1 279 914
Annen kortsiktig gjeld 9 947 149 2 437 927
Sum kortsiktig gjeld 14 206 131 7 289 628

Sum gjeld 14 206 131 7 289 628

Sum egenkapital og gjeld 21 122 051 15 785 324
Arendal, 08.04.2014
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Stiftelsen GRID-Arendal 

Note 1
Regnskapsprinsipper
Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med 
stiftelseslov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31.12.2013 for små 
selskaper. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er 
sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en 
integrert del av årsregnskapet.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, 
fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på 
transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres som hovedregel når den er mottatt via prosjekter. 
Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. 
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres på de prosjektene de tilhører. Utgifter som ikke kan 
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når på påløper.

Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av trans-aksjoner og andre forhold, legges 
det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingende tap som er sannsynlige og 
kvantifiserbare, kostnadsføres.

Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter
Inntektsføringstidspunkt
Mottatte midler føres i balansen per oppdragsgiver per prosjekt. Inntektsføring skjer normalt 
etterhvert som man forbruker ressurser mot det aktuelle prosjektet. 

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. 
Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og 
nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på mer enn 3 
år, samt en kostpris på over 15 000,-. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og 
klassifiseres som ordinær driftskostnad.

Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid, 3 år, med 
utgangspunkt i historisk kostpris.

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
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Stiftelsen GRID-Arendal 

Note 2
Maskiner og utstyr (NOK)

Bokført verdi 01.01.13 53 553
Årets tilgang 80 822 
Årets avskrivninger -33 507
Bokført verdi 31.12.13 100 868 

Note 3
Lønnskostnader (NOK)

2013 2012
Lønn og feriepenger 19 113 011 17 403 162 
Arbeidsgiveravgift 2 715 306 2 994 741 
Pensjonskostnader 1 219 238 1 153 027 
Andre personalkostnader 3 549 762 5 053 941 
Totalt 26 597 318 26 594 871 

Gjennomsnittlig antall ansatte 35 31

Lønn til Administrerende Direktør 823 214
Honorar til styreleder 40 500
Honorar til øvrige styremedlemmer 98 500

Stiftelsen har inngått en pensjonsavtale med daglig leder som kan føre til fremtidige utbetalinger. 
Det er i regnskapet avsatt for det mest sannsynlige utfall av denne forpliktelsen.  

Selskapet er ved lov forpliktet til å ha en pensjonsplan for alle ansatte.
Selskapet har innført pensjonsordning som imøtekommer pålegg gitt i loven.

Note 4
Pensjonsfond
Pensjonspremien for de ansatte utgjør Nok 1 219 238,- og premien er belastet konto for 
personalkostnader.

Ved endring av pensjonssystem, påtok GRID-Arendal seg en forpliktelse til å betale pensjon fra 62 
til 67 år for 3 personer. I 2013 gjelder dette 1 person.
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Stiftelsen GRID-Arendal 

Note 5
Langsiktige investeringer (NOK)
Datterselskap: Eierandel: Anskaffelsesverdi: Andel av egenkapital 31.12.2013:
Teaterplassen AS 66% 5 012 000,- 10 423 747,-

Note 6
Kasse og bankkonti
Nok 764 430,- av den totale bank-beholdningen er betalingsforpliktelser knyttet til skattetrekk-
konto.

Note 7
Revisjonshonorar
Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 fordeler seg på følgende måte:
Lovpålagt revisjon Nok 59 300,-.
Honorar for andre attestasjoner og andre tjenester utført av revisor utgjør Nok 43 418,-.

Note 8 
Mellomværende med datterselskap:

Per 31.12.2013 skylder Stiftelsen Grid Arendal  2.000.000 NOK til Teaterplassen AS 








