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HOVEDMÅL 
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innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.
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STYRETS ÅRSBERETNING

SELSKAPET
Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) ble stiftet 26. 10. 06. Selskapets forretningskontor er i Moss. 

MNU er et mosseregionbasert operativt næringsutviklingsselskap.  

Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten verken forurenser 
eller har utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og 
stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

VEDTEKTSFESTET FORMÅL 
«Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål, og sikre en balansert og 
mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet 
aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter».

VISJON 
«Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden.»

HOVEDMÅL 
MNU skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER 
• MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i  

eksisterende og nye virksomheter.
• MNU skal i næringssaker være grensesnitt/bindeledd mellom kommune og næringslivet.
• MNU skal spisse virksomheten mot prioriterte satsingsområder.
• MNU skal være et kompetansesenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.
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INNLEDNING

2018 var et strategisk viktig år for MNU. Vi har nådd 
vårt første veiskille. Næringsutviklingsprosjektet i 
Østfold (NUP) i sin nåværende form ble avsluttet ved 
utgangen av 2018 med gode resultater. Vi har bygget 
grunnmuren og skapt tillit mellom bedriftene – nå 
skal vi reise huset, et høyteknologisk smarthus som i 
hovedsak innebærer å utvikle Viken Teknologiklynge 
4.0, en tverrindustriell klynge for små og mellomstore 
teknologibedrifter. Pr 31.12.18 var 17 bedrifter/
institusjoner formelt tatt opp i klyngen. I realiteten 
er dette et samarbeid med om lag 50 små og 
mellomstore bedrifter i vår arbeidsplassregion. 

Den tilliten som er bygget mellom bedriftene i 
prosjektperioden for næringsutviklingsprosjektet, 
er grunnlaget for tett samarbeid om 
innovasjonsprosjekter og ikke minst forutsetningen 
om å dele resultater med de andre klyngebedriftene. 
Klyngen har fokus på å møte utfordringene og 
mulighetene knyttet til den 4. industrielle revolusjon, 
som omhandler digitalisering/digital transformasjon. 

Skal små og mellomstore bedrifter drive 
innovasjon med utgangspunkt i dagens og 
morgendagens teknologi, er samhandling bedriftene 
imellom, og ikke minst mellom bedriftene og 
utdanningsinstitusjonene, en helt nødvendig 
forutsetning. Derfor har det vært viktig å flytte 
fokus fra nettverk til klynge. For selskapene er 
dette en vinn-vinn-situasjon. Det er det også for 
oss. Det er mye enklere å skape nye arbeidsplasser 
i eksisterende bedrifter som lykkes, enn å hente inn 
nye virksomheter. 

For å utvikle klyngen er vi avhengig av offentlig 
prosjektfinansiering og har derfor vært aktiv 
med søkeprosesser for å sikre en «robust 
videreføringsplan» etter 2018, noe som ved årsskiftet 
enda ikke er på plass.

Hva har vi oppnådd? Vi kan telle opp nærmere 1 000 
arbeidsplasser gjennom næringsutviklingsprosjektet 
og mer enn 800 statlige arbeidsplasser gjennom 
prosjekt «Statlige arbeidsplasser til Østfold» i 2017 
og 2018. I tillegg har vi bidratt gjennom løpende 
tilrettelegging for bedrifter som har etablert seg i 
regionen.

Mosseregionen skårer gjennomgående 
bra i NHOs nærings-NM (verdiskapning, 
sysselsetting og nyetableringer). Selv om vår 
region har stor netto utpendling og har hatt 
lav arbeidsplassvekst, spesielt i perioden med 
nedleggelser av industriarbeidsplasser, ser vi nå 
frukter av godt arbeid med næringsutvikling. 
Arbeidsplassutviklingen i næringslivet de siste 
tre årene har imidlertid blitt langt bedre enn 
forventet ifølge Telemarksforskning. Kanskje 
dette er et vendepunkt for næringsutviklingen i 
Mosseregionen. Mosseregionen har i deres målinger 
på næringsattraktivitet klatret fra 79. plass (av 85 
regioner) i perioden 2001-2018 til en 50. plass i 2018 
og har gunstig og sentral lokalisering når det gjelder 
vekstutsikter.

Dette er resultater som forplikter – og vi vil svært 
gjerne aktivt bidra til at denne regionen øker sin 
næringsattraktivitet og til bærekraftig verdiskaping 
og sikring av-/flere arbeidsplasser. 

Vår region skal være den mest attraktive ved 
Oslofjorden. Skal vi vinne, må vi også ha økonomiske 
muskler. Det vi så langt har oppnådd sammen, 
dokumenterer til fulle at satsing fra kommunenes 
side på MNU som verktøy, er et godt og lønnsomt 
alternativ å bygge opp næringsavdelinger i hver 
enkelt kommune. 

Vi har store ambisjoner om å være et virkningsfullt 
verktøy for eierkommunene og fortsatt levere gode 
resultater på selskapets hovedmål; økt verdiskaping 
og flere arbeidsplasser!
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Generalforsamling i MNU

Eiere: Rygge, Råde, Våler og Moss kommune, 
Sparebank1 Østfold Akershus, Moss Havn KF 

og Moss Industri- og Næringsforening

Regionens ordførere 
og  

Østfold Fylkeskommune

Næringsutviklings- 
prosjektet 

Oppdragsgiver er:

Samarbeidspartnere:
ØFK, Innovasjon Norge, 
Oslo MedTech, Smart 

Energy Markets,  
Subsea Valley, NMBU, 
CWI, Verket FabLab, 

OsloMet, HiØFagskolen 
i Ø m.fl

Partnerbedrifter
ca 100

inkl. klyngemedlemmer
Leder

adm dir MNU

Prosjektsjef for 
næringsutviklings-  

prosjektet

Selskapsstyre

Administrerende direktør

ORGANISERING

Nettverksmøte Viken Teknologiklynge 4.0
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SELSKAPETS STYRE HAR I 2018 BESTÅTT AV:
 Kristian Oppegaard
 Per Kjærnes
 Christina Westerveld Haug 
 Ann-Monica S. Borhaug
 Anne Helene Mortensen
 Øystein Høsteland Sundby
 Thorstein Tønnesson

Selskapets styreleder er Mogens Kristian August Oppegaard. Ernst & Young ved Vidar Såheim var i 2018 
selskapets revisor.

Styret har i driftsåret 2018 avholdt seks ordinære styremøter. Ordinær generalforsamling 2018 ble avholdt 
25. april. Det ble i 2018 avholdt to eiermøter og en strategikonferanse med eiere, bedriftspartnere og andre 
interessenter.

Valgkomiteen for 2018 har bestått av Kjerstin Wøyen Funderud, Tage Pettersen, Dag Gløer Aarum og Ketil 
Reed Aasgaard, med sistnevnte som valgkomiteleder.

ADMINISTRASJON
Yngvar Trandem er selskapets administrerende direktør. Hans Bjørn Paulsrud er ansatt som prosjektsjef for 
næringsutviklingsprosjektet i prosjektperioden 2013-2018. Fra 1.6.18 ble Paulsud fast ansatt i MNU.

OM MNU
MNU er et operativt næringsutviklingsselskap med kjernekompetanse i næringslivet som bidrar til  
vekst i og sikring av arbeidsplasser og til økt næringsattraktivitet.

Selskapets oppdrag er todelt. Den ene «søylen» er selskapets oppdrag som de fire 
mosseregionkommunenes næringsressurs. Den andre søylen er fasilitatorrollen for 
næringsutviklingsprosjekter. 

MNU har utviklet seg til et anerkjent ressurssenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter i Østfold.



8 MNU - ÅRSBERETNING 2018

AKTIVITETSOVERSIKT FOR MNU 2018

Det er stor aktivitet i MNU og mange følger virksomheten gjennom informasjon/nyheter på selskapets 

nettside og i sosiale medier som Facebook (over 4610 følgere) og LinkedIn (243 følgere).

• MNU har i 2018 avholdt dialogmøter med eierkommunene og møter med 

formannskapene/kommunestyrene

• Fire gründerkafeer er avholdt med gode tilbakemeldinger

• Det er i MNU avholdt 212 møter med ulike aktører, (veiledning/orienteringer/ næringsvertfunksjon mv),  

herav 71 møter med offentlige aktører

• Ordførernes næringsfrokoster, eiermøter, konferanser mv er avholdt i hht avtale/ønske fra 

eierkommunene

• MNU har medvirket i prosessene med rullering av kommuneplaner (verdiskaping og kompetanse)

• MNU har regissert møter mellom 16 bedrifter og Moss formannskap; hvordan bli/forbli en 

næringsvennlig kommune?

• MNU bistår løpende med konkrete lokaliseringsprosjekter for bedrifter i vår region

• MNU var aktivt medvirkende i planleggingen-/gjennomføringen av Mosseregionkonferansen 

(«Grenseløst») 22.11.18 med ca 180 tilstedeværende

• MNU har i samarbeid med NHO Østfold og skolene i Mosseregionen avholdt høsten 2018  

«speed-dating» mellom lokale bedrifter og ca. 750 elever i 10. klasse

• MNU har bistått i planlegging og gjennomføring av Høydakonferansen 2018

• MNU er medarrangør i prosjekt «Finansieringsstart» (kobling av gründere og investorer)

• MNU innehar prosjektledelsen for Østfoldprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold»  

(et prosjekt i regi av partnerskapet for næringsutvikling i Østfold

• MNU fasiliterer- og er aktiv deltaker i næringsutviklingsprosjektet (NUP) i Østfold (2013-2018)

• MNU har sammen med 18 bedrifter/utdanningsinstitusjoner etablert den tverrindustrielle Viken 

Teknologiklynge 4

AKTIVITETS- OG RESULTATOVERSIKT – PROSJEKT «STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD

MNU fikk ultimo 2016 prosjektlederansvaret/fasiliteringsoppdraget for prosjekt «Statlige arbeidsplasser til 

Østfold på oppdrag fra partnerskapet for næringsutvikling i Østfold. Forprosjektet ble avsluttet 31.12.17 og 

hovedprosjektet foregår i 2018 og 2019. Midtveisevalueringen datert mars 2019 konkluderer slik:

Tabellen på neste side viser en oversikt over statlige arbeidsplasser som er besluttet flyttet til Østfold eller 

beholdt/sikret gjennom fyrtårnprosjektets virke:
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Totalt er det i prosjektperioden frem til 31.12.18 besluttet å flytte og beholde cirka 992 arbeidsplasser. 

Prosjekt har bidratt aktivt i arbeidet med å realisere om lag 800 av disse arbeidsplassene.

AKTIVITETSOVERSIKT NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET (NUP 1.01.13 – 31.12.18)

• Tre bransjenettverk er etablert (Maritimt- og logistikk, GRO helseteknologi og Viken teknologinettverk) 

og videreført inn i Viken Teknologinettverket eller Viken Teknologiklynge 4.0

• Prosjekt Rygge Beredskapssenter (samtrening av alle «blålysetatene») frem til ferdig forretningsplan

• Gjennomført betydelige aktiviteter innen Kompetansemegling – Kartlegging og SkatteFunn

• AIM Norway - Motordepot F 135 etableres på Rygge i 2018 Mer enn 150 arbeidsplasser ved full drift)

• Virkemiddelapparatet har innvilget tilskudd i størrelsesorden over 30 mill kr i over prosjektperioden

• Bedriftene har investert i størrelsesorden 16 mill kr (timer og kr) i prosjektperioden

• Gjennomført betydelige aktiviteter innen Kompetansemegling – Kartlegging og SkatteFunn

• Siste prosjektår (2018) foregikk et 20-talls business to business (B2B) mellom klynge-/

nettverksbedriftene

• «Robust videreføringsplan»: VIKEN Teknologiklynge 4.0 er etablert og utviklet gjennom 2018

• Følgende ressursgrupper er utviklet og etablert; Viken Topplederforum (adm dir i kjernebedriftene), 

Viken Young (ledere under 35 år), Viken Kompetanse & Ressursdeling og Viken Digital

• Det er under utarbeiding/uttesting digital modningsanalyse for SMB i samarbeid med Fraunhofer IGCV

• Viken Akademi 4.0 (etter- og videreutdanning innen digitalisering/digital transformasjon) er under 

utvikling/oppbygging i samarbeid med NMBU, HiØ, OsloMet og Fagskolen i Østfold

• MNU/Viken Teknologiklynge søkte i 2018 og søker igjen i 2019 om 5 mill Euro under programmet 

H2020 INNOSUP 1 - klyngefasiliterte prosjekter for nye industrielle verdikjeder - Green Offshore Tech 

• Viken Teknologiklynge søkte i 2018 og søker igjen i 2019 om opptak i Innovasjon Norges 

klyngeprogram ARENA 
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EKSTERN EVALUERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET (NUP)

Metier OEC har gjennomført ekstern sluttevaluering (datert 25.01.19) av Næringsutviklingsprosjektet 

(1.01.13 - 31.12.18). Formålet med evalueringen har vært å belyse tre overordnede spørsmål: 1) Prosjektets 

innretning og gjennomføring, 2) Prosjektets e  ekter og målrealisering og 3) Samlet vurdering av prosjektet 

og videre potensial.

«Metier OEC sin samlede vurdering er at Næringsutviklingsprosjektet har skapt gode resultater 

og nådd den ambisiøse målsettingen om å skape og bevare 1 000 arbeidsplasser i løpet av 

prosjektperioden. Sammenlignet med andre omstillingsområder i Norge, har arbeidsplassveksten 

i Østfold vært betydelig høyere. Det er potensial for å hente ut flere gevinster i form av skapte og 

bevarte arbeidsplasser og utnytte de investeringene som allerede er gjort, men dette forutsetter 

finansiering og av videreføring av aktivitetene.» 

Hovedpunkter fra evalueringen:

• prosjektet har tilpasset strategien ift endringer i utfordringene gjennom prosjektperioden, 

herunder etablert tverrindustriell klynge og samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner

• høy aktivitet og god anvendelse av midler og kapasitet

• overgått målsettingen for flere aktiviteter

• nettverksmøtene fremstår som en suksess

• anbefalingene fra midtveisevalueringen er tatt tak i og håndtert

• prosjektets resultater i form av bidrag til å skape- og bevare arbeidsplasser har vært meget god (993 

arbeidsplasser)

• best av 23 omstillingsprosjekter/-områder som følges av Innovasjon Norge

• prosjektet har gitt gode effekter på relasjonsbygging og vilje til samarbeid mellom bedriftene

• prosjektet har bidratt som brobygger mellom lokalt næringsliv i Østfold og søndre Akershus

• personene i prosjektet trekkes frem som avgjørende for oppnåelse av resultatene og effektene

• avgjørende at en nøytral part administrerer og drifter aktivitetene i klyngen

• størstedelen av resultatene har kommet i siste periode av prosjektet; arbeid med å skape 

arbeidsplasser tar tid!

• kostnadsstyring innenfor budsjett

• potensial for å hente ut flere gevinster i form av skapte- og bevart arbeidsplasser; forutsetter videre 

aktivitet

• plan for videre finansiering er fortsatt høyaktuell

• helt nødvendig å snarest få på plass grunnfinansiering av videreføringsaktivitetene de neste to årene

• sluttrapport datert 10.01.19 gir god beskrivelse av prosjektet, resultatene, aktivitetene og videre 

potensial

«Evaluator anbefaler prosjektet å 1) etablere en «Plan B» for å sikre finansiering dersom 

finansieringssøknader ikke vinner frem, og 2) planlegge for å redusere sårbarheten med hensyn til 

personavhengighet. I en «Plan B» bør mulighetene for ulike former for selvfinansiering inkludert 

forretningsmodeller vurderes.»
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DRIFTSRESULTAT

 MNUs driftsregnskap og budsjett 2018 (ekskl næringsutviklingsprosjektet):

  Regnskap Budsjett Avvik

 Driftsinntekter    4 631 676  2 459 000     2 172 676

 Driftsutgifter  -5 558 501  2 459 000   -3 099 501

 Driftsresultat     -926 825                 0      -926 825

 

Avvik i forhold til budsjett er i all hovedsak begrunnet i periodisering av prosjektinntekter samt avsetninger, 

jfr note 3 i regnskapet. 

Periodisert driftstilskudd, jfr note 3 i regnskapet, er fra 31.12.17 til 31.12.18 økt med kr 790.000 (fra kr 3.410.000 

til 4.200.000). Øvrige avstentinger og påløpte kostnader utgjør 1,4 mill. kroner. Driftsreserven gir selskapet 

MNU nødvendig finansiell styrke og er en avgjørende faktor for at MNU f eks kan søke EU-prosjektmidler.

REGNSKAP 2018
FORDELING ORDINÆR DRIFT (MNU), NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET (NUP) OG TOTALT 

Driftsregnskapet for MNU (inkludert næringsutviklingsprosjektet) pr. 31. desember 2018 viser et positivt 

årsresultat på kr 754.226,-.

  MNU NUP Total

 Inntekter   4 631 676  6 339 000  10 970 676

 Kostnader -5 558 501 -4 657 949 -10 216 450

 Driftsresultat    -926 825    1 681 051       754 226

Driftsresultatet i NUP avslutningsåret 2018 kommer som følge av ulik periodisering av driftstilskudd gjennom 
prosjektperioden.

Akkumulert regnskap for næringsutviklingsprosjektet (NUP) gjennom prosjektperioden 1.01.13 – 31.12.18 

utgjør kr -387.600,-. Inkludert i dette resultatet ligger avsetning til konsulentutgifter påløpt 4. kvartal 2018  

(kr 200.000). Andel ressursinnsats fra MNU til næringsutviklingsprosjektet er i 2018 internt fakturert med  

kr 400.000. Samlet tilskudd til næringsutviklingsprosjektet utgjør for prosjektperioden nærmere 32 mill kr. 

Likviditeten i Mosseregionens Næringsutvikling AS er god. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte 

regnskap og balansen en fyllestgjørende informasjon og et riktig bilde av driften og stillingen ved 

årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er således avlagt basert på denne 

forutsetningen.

TAKK TIL BEDRIFTSPARTNERE OG EIERE

Styret retter stor takk til eiere og partnerbedrifter som gjør det mulig for selskapet å jobbe målrettet videre. 

Ved siden av rene økonomiske bidrag, er løpende dialog og innspill fra partnerbedriftene svært viktig for å få 

sterkt nok fokus i det viktige arbeidet i MNU. 
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Mosseregionens Næringsutvikling AS

Resultatregnskap
Note 2018 2017

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 2, 3 10 970 676 8 562 028

Driftskostnader
Lønnskostnad 5, 6 3 101 809 3 061 498
Avskrivning 10 15 988 15 988
Annen driftskostnad 6 7 098 653 5 443 623
Sum driftskostnader 10 216 450 8 521 109

Driftsresultat 754 226 40 919

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 30 762 8 051
Annen finanskostnad 941 714
Netto finansposter 29 821 7 337

Ordinært resultat før skattekostnad 784 047 48 256

Skattekostnad på ordinært resultat 7 0 -895

Årsresultat 784 047 49 151

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 8 784 047 49 151

Mosseregionens Næringsutvikling AS

Balanse pr. 31. desember
Note 2018 2017

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 10 5 330 21 318
Sum varige driftsmidler 5 330 21 318

Sum anleggsmidler 5 330 21 318

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 3 033 638 1 118 488
Andre fordringer 277 141 458 287
Sum fordringer 3 310 779 1 576 775

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 4 102 173 2 789 901

Sum omløpsmidler 7 412 952 4 366 676

Sum eiendeler 7 418 282 4 387 994

ÅRSREGNSKAP 2018
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Mosseregionens Næringsutvikling AS

Balanse pr. 31. desember
Note 2018 2017

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 8, 9 146 000 146 000
Overkurs 8 16 000 16 000
Sum innskutt egenkapital 162 000 162 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 847 386 63 340
Sum opptjent egenkapital 847 386 63 340

Sum egenkapital 1 009 386 225 340

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 344 597 282 801
Skyldige offentlige avgifter 4 210 637 221 403
Annen kortsiktig gjeld 3 5 853 662 3 658 450
Sum kortsiktig gjeld 6 408 896 4 162 654

Sum gjeld 6 408 896 4 162 654

Sum egenkapital og gjeld 7 418 282 4 387 994

31. desember 2018
Moss, 19. mars 2019
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Noter til regnskapet for 2018
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 balansedagen,
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 etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
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Mosseregionens Næringsutvikling AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 2 - Fordeling ordinær drift og prosjekt

MNU Næringsutviklings- Totalt
prosjektet

Inntekter 4 631 676 6 339 000 10 970 676
Kostnader -5 558 501 -4 657 949 -10 216 450
Driftresultat -926 825 1 681 051 754 226

Noten viser fordeling mellom Næringsutviklingsprosjektet og ordinær drift.

Note 3 - Annen kortsiktig gjeld

2018 2017
Periodiserte driftstilskudd 4 200 000 3 410 000
Påløpne feriepenger 253 662 248 450
Avsetninger og påløpte kostnader 1 400 000 0
Sum 5 853 662 3 658 450

Driftstilskudd er ytet fra eiere og andre bidragsytere med interesse for næringsutvikling i regionen. Selskapet
har mottatt driftstilskudd som også dekker fremtidige perioder.

Note 4 -  Bankinnskudd

2018
Bundne skattetrekksmidler utgjør 115 638

Note 5 - Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet
har inngått en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.Mosseregionens Næringsutvikling AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2018 2017

Lønninger 2 191 381 2 145 726
Arbeidsgiveravgift 382 805 386 402
Pensjonskostnader 331 189 320 979
Andre ytelser 182 197 208 393
Sum 3 087 572 3 061 500

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.

Ytelser til ledende personer

 Daglig leder  Styret
Lønn og andre ytelser 1 109 911 131 000
Annen godtgjørelse 52 841 0

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2018

Revisjon 26 000
Andre tjenester 90 865

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 7 - Skatt

Selskapet er registeret som et skattefritt foretak.

Note 8 - Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen Sum
egenkapital

Egenkapital 01.01.2018 146 000 16 000 63 339 225 339
Årsresultat 0 0 784 047 784 047
Egenkapital 31.12.2018 146 000 16 000 847 386 1 009 386
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Mosseregionens Næringsutvikling AS

Noter til regnskapet for 2018
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Annen godtgjørelse 52 841 0

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2018

Revisjon 26 000
Andre tjenester 90 865

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 7 - Skatt

Selskapet er registeret som et skattefritt foretak.

Note 8 - Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen Sum
egenkapital

Egenkapital 01.01.2018 146 000 16 000 63 339 225 339
Årsresultat 0 0 784 047 784 047
Egenkapital 31.12.2018 146 000 16 000 847 386 1 009 386Mosseregionens Næringsutvikling AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:
Antall Pålydende Balanseført

Ordinære aksjer 146 1 000 kr 146 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Ordinære      Eier- Stemme-
aksjer andel     andel

Moss Industri og Næringsforening 50 34 % 34 %
Moss kommune 25 17 % 17 %
Moss Havn KF 25 17 % 17 %
Sparebanken 1 Østfold Akershus 24 16 % 16 %
Rygge kommune 12 8 % 8 %
Råde kommune 6 4 % 4 %
Våler kommune 4 3 % 3 %
Sum 146 100 % 100 %

Note 10 - Varige driftsmidler

Driftsløsøre, Sum
inventar,

 verktøy mm.
Anskaffelseskost 01.01.2018 47 965 47 965
Anskaffelseskost 31.12.2018 47 965 47 965

Akk.avskrivning 31.12.2018 -42 636 -42 636
Balanseført pr. 31.12.2018 5 329 5 329

Årets avskrivninger 15 988 15 988

Økonomisk levetid 3 år
Avskrivningsplan Lineær
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VISJON  
Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden
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Mosseregionkonferansen 2018
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07 Moss AS

7Waves AS

Aktiv Bemanning

Aktiva Revisjon AS

Altus Norway AS

Asfalt Remix AS

Boa Eiendomsmegling Moss AS

Bolig & Eiendomsutvikling AS

Braathe Gruppen

DNB Bank ASA

Dustin Norway AS 

Enata Eiendom AS

Erøy Regnskap AS

Euro Sko Norge AS

Eurofins Food & Feed Testing Nor. AS

EVR-Norge AS

Fabritius

Gentian AS

Handelsbanken

Hansen Protection AS

Hersleth Entreprenør AS

Hiflo AS

Imento Norge AS

Inspecta AS/Kiwa Inspecta AS

Isopartner AS

Jeløy Kurbad / Unicare

Krapfoss Industrier AS

KROHNE Norway AS 

KYMAR AS (tidl Lønne Service AS)

LabelCraft AS

Marine Trading AS

Metra Næringsmegling AS

Mjørud AS

Moss avis

Moss Hotel

Moss Isolasjonsservice AS

Moss Næringspark Jeløy ANS

Moss og Våler Næringspark AS

Moss Transportforum AS

MOVAR

Multiconsult

Noble Installation AS

Nordea, Østfold/Follo syd

Nordlie Auto AS

Norild AS

Personalhuset Staffing Group AS

Personalpartner AS

Polar Seafood Norway AS

Prizztech

Regnskapssentralen AS

RPC Promens A/S

Scaberia

Scana Offshore Vestby 

SEAL ENGINEERING AS

Sempro AS 

Skolt 

Skooler AS

Solid Gruppen AS

Sparebank 1 Østfold Akershus

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus

Statkraft Varme AS

Støtvig Hotel AS

Tiny Mesh AS

ToThe Invest AS

Fundstep AS

Verket Moss AS

View Software AS

Vitek AS

Ze Bra Sikring AS

Østfold Gress AS

Østlandske Formidling AS

Aker Solutions 

Folla Tech

Code It

Dräger Norge 

Eureka Pumps AS

Jackon Isolasjon

Høgskolen i Østfold

Lekang Filter AS

MNU

Servi AS

SEW-Eurodrive AS 

Slåttland Group

Step Solutions Norge

T.H. Evensen Industriovner

Tronrud Engineering Moss

Wartsila Moss AS

Wood group Mustang Norway AS 

Olimb Group AS

OsloMet

MNU PARTNERBEDRIFTER

VIKEN TEKNOLOGIKLYNGE 4.0



MNU skal være pådriver for nærings- 
etableringer, for innovasjon og nyskaping 
i eksisterende og nye virksomheter

MNU skal i næringssaker være  
grensesnitt/bindeledd mellom kommune 
og næringslivet

MNU skal spisse  
virksomheten mot  
prioriterte satsingsområder

MNU skal være et kompetansesenter  
for fasilitering av  
næringsutviklingsprosjekter

Strandgaten 10, 1531 Moss  /  Tlf.: +47 91 77 55 56  /  www.mnu-as.no


