ÅRSBERETNING
2020

VERDISKAPING OG ARBEIDSPLASSER

HOVEDMÅL
MNU skal bidra til bærekraftig verdiskapning
og sikring av flere arbeidsplasser innenfor
MNUs prioriterte satsingsområder.
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STYRETS ÅRSBERETNING
SAMMENDRAG
Året 2020 har vært et år preget av store utfordringer
knyttet til koronapandemien, men også spennende
muligheter. MNU tok etter nedstengingen 12. mars
umiddelbart tak i det store behovet bedriftene hadde
for veiledning og rådgivning. Mer enn 300 bedrifter
fikk i tiden etter 12. mars slik veiledning. I tillegg har
mer enn 300 bedrifter fått veiledning/rådgivning
fra MNU som kompetansemegler, en ordning
finansiert av Viken fylkeskommune. MNU har også
koordinert arbeidet med statlige midler til regionale
næringsfond og kommunal kompensasjonsordning
for lokale bedrifter som er hardt rammet av
lokale eller nasjonale koronatiltak for å begrense
koronapandemien.
MNU har deltatt i fylkeskommunens- og næringsutviklingsaktørene i gamle Østfolds evaluering
av etablerertjenesten og videre planlegging av
samarbeid om tjenestetilbudet overfor startups/
grùndere. Prosessen videreføres inn i 2021.
Logistikk-/transportnæringen er en prioritert næring
der vår region har et komparativt fortrinn. Det er
derfor tatt initiativ til en ny nettverkssatsing. Dette blir
et spesielt fokusområde for MNU i tiden fremover.
MNU har som eneste nordiske aktør, lykkes med
vår søknad til EU-kommisjonen om midler fra EUs
program (Horizon2020/INNOSUP) for innovasjon i
små og mellomstore bedrifter. MNU vil lede et treårig
prosjekt (ramme på 50 mill. kr) som i korthet skal
finansiere inntil 100 prosjekter der målet gjennom
tverrindustrielt internasjonalt samarbeid er å gjøre
«blå næring» grønnere/mer bærekraftig. Dette vil være
et stort løft for regionens bedrifter og for regionens
omdømme som næringsaktiv region. Prosjektet
vil også påvirke positivt i forhold til evt ny søknad
(tidligere avslått) om fremtidig klyngefinansiering
av Viken Teknologiklynge 4.0 i Innovasjon Norges
klyngeprogram (ARENA).
MNU fasiliterer Viken Teknologiklynge 4.0 (VTK)
som er en tverrindustriell klynge (23 klyngebedrifter
og mer enn 50 tilknyttede bedrifter) med fokus på
mulighetene i digital transformasjon og det grønne
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skiftet. VKT har i 2020 satset stort på- og i stor grad
lykkes med etableringen av Viken Akademi 4.0 for å
tilfredsstille (klynge)bedriftenes behov for etter- og
videreutdanning. Videre er det i klyngen satset stort
på å videreutvikle-/teste ut digital modenhetsanalyse
for små og mellomstore bedrifter. En ny satsing
i 2020 er etablering av bedriftsnettverket RAS
4.0 (Recirculating Aquaculture Systems) – et
bedriftsnettverk for bedrifter med ambisjon om
leveranser inn mot landbasert fiskeoppdrett.
MNU har i 2020 innehatt prosjektledelsen for- og
sluttført to regionale prosjekter i regi av
Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold. Det
er over en treårs periode arbeidet med å øke antall
statlige arbeidsplasser i Østfold (Stortingsvedtak om
statlige arbeidsplasser ut fra Oslo). Prosjektrapporten
konkluderer med at prosjektarbeidet har bidratt til at
7-800 statlige arbeidsplasser er flyttet/nyetablert eller
sikret i/til vår region. Det er også utarbeidet rapport/
mulighetsanalyse knyttet til Forsvarets tilstedeværelse
på Rygge flystasjon.
Mosseregionen har mange utfordringer (stor netto
utpendling, lav egendekning av arbeidsplasser mv.),
men også mange muligheter (gunstig beliggenhet,
stor arbeidsmarkedsintegrering mv.). Overskudd
av kompetent arbeidskraft er også en mulighet for
bedrifter som vurderer etablering her.
Dette viser at vi har store utfordringer, og MNU
vil svært gjerne aktivt bidra til at denne regionen
øker sin næringsattraktivitet og til bærekraftig
verdiskaping og sikring av flere arbeidsplasser.
Vi har store ambisjoner om å være et virkningsfullt
verktøy for eierkommunene (bidra til næringsutvikling) og fortsatt levere gode resultater på
selskapets hovedmål; bærekraftig verdiskaping og
sikring av flere arbeidsplasser! MNU har gjennom
2020 på oppdrag fra eierkommunene ledet prosessen
med strategisk næringsplan for Mosseregionen.
MNU som operativt næringsutviklingsselskap og
Viken Teknologiklynge 4.0, forutsettes å være viktige
verktøy for måloppnåelsen.

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.

STYRET
Selskapets styre har i 2020 bestått av:
• Kristian Oppegaard
• Per Kjærnes
• Christina Westerveld Haug
• Heidi Svensen
• Anne Helene Mortensen
• Øystein Høsteland Sundby
• Thorstein Tønnesson
Selskapets styreleder er Mogens Kristian August Oppegaard. Ernst & Young ved Vidar
Såheim var i 2020 selskapets revisor.
Styret har i driftsåret 2020 avholdt seks ordinære styremøter. Ordinær generalforsamling
2020 ble avholdt 29. april. Det ble i 2020 avholdt to eiermøter.
Valgkomiteen for 2020 har bestått av Renè Rafshol (leder), Inger-Marie Drillestad Standal,
Dag Aarum og Carl Christian Sibbern.

Administrasjon
Yngvar Trandem er selskapets administrerende direktør. Hans Bjørn Paulsrud er ansatt
som prosjektsjef i MNU og klyngeleder i Viken Teknologiklynge 4.0 som fasiliteres av MNU.
André Thysted ble fast ansatt som prosjektleder i MNU.

Organisering
MNU er et operativt næringsutviklingsselskap organisert som aksjeselskap. MNU er
initiativtaker og fasilitator for Viken Teknologiklynge 4.0 som er organisert som en forening
og har eget valgt styre.
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ORGANISERING
MNU er et operativt næringsutviklingsselskap organisert som aksjeselskap. MNU er
initiativtaker og fasilitator for Viken Teknologiklynge 4.0 som er organisert som forening og
har eget valgt styre.

Samarbeidspartnere:
Viken fk, Innovasjon
Norge, Norway MedTech, Smart Innovation
Norway, Energy Valley,
NMBU, OsloMet, HiØ,
Fagskolen i Østfold mfl.

Partnerbedrifter
ca. 100
inkl. klyngemedlemmer
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Generalforsamling i MNU
Eiere: Råde, Våler og Moss kommune,
Sparebank1 Østfold Akershus, Moss Havn KF
og Moss Industri- og Næringsforening

Selskapsstyre

Styre

Administrerende direktør

Daglig Leder

OPPDRAG OG TJENESTER
BEDRIFTSRÅDGIVNING
MNU veileder gründere og etablerte selskaper med innovasjon, utviklingsarbeid,
navigering i virkemiddelapparatet, lokalisering, utvikling av forretningsmodell og strategi.

NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTER
MNU leder- og/eller deltar i en rekke næringsutviklingsprosjekter og våre prosjekter har
de seinere årene utløst flere ti-talls millioner kr i prosjektstøtte og har ifølge eksterne
evalueringer gitt stor arbeidsplasseffekt og vesentlig betydning i form av vekst i
deltakende bedrifter.

BRANSJENETTVERK OG NÆRINGSKLYNGER
MNU bidrar med etablering og fasilitering av bransjenettverk og næringsklynger som
bidrar til omstilling og utvikling av arbeidsplasser. For tiden drifter MNU logistikknettverket
og Viken Teknologiklynge 4.0, en tverrindustriell klynge med fokus på digital
forretningstransformasjon, eksport og kompetansebygging. VIKEN Teknologiklynge 4.0
drifter bedriftsnettverket RAS 4.0. Nettverket består av 15 klyngebedrifter som samhandler
om nyskapende løsninger til landbasert fiskeoppdrett.

MOSSEREGIONENS KOMMUNALE NÆRINGSRESSURS
MNU er delaktige i relevante kommunale planprosesser, samarbeider om
næringsutviklingsprosjekter og bistår ifb. høringsuttalelser, temamøter,
bedriftspresentasjoner mv. MNU er bindeledd mellom kommunene og næringslivet og er
verktøy for eierkommunene ifb. deres innsats for å bidra til næringsutvikling.

Foto: Jon Gran, Moss Avis

FORMÅL OG SATSINGSOMRÅDER
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 bærekraftig verdiskaping og sikring av flere arbeidsplasser innenfor
MNUs prioriterte satsingsområder.

STRATEGIER
1.
2.
3.

MNU skal være eierkommunenes næringsressurs/verktøy og kontaktledd mellom
kommunene og næringslivet.
MNU skal bygge kompetanse og kapasitet internt og utvikle et ledende
kompetansesenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.
MNU skal aktivt styrke og markedsføre regionen som næringsattraktiv.

PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER 2020
1.
2.

MNU skal bidra til å utvikle Norges fremste flytekniske miljø på Rygge.
MNU skal utvikle Viken Teknologiklynge 4.0 som en tverrindustriell klynge som
gjennom kompetanseutvikling og samhandling styrker bedriftenes konkurransekraft.
3. MNU skal bidra til å styrke klyngebedriftenes internasjonale markedsadgang og
innovasjon.
4. MNU skal jobbe for at flere offentlige arbeidsplasser etableres i egen
arbeidsplassregion.
5. MNU skal bidra til positiv assistanse for oppstartselskaper/gründere.
6. MNU skal bidra til styrket fokus på regionen som logistikk-knutepunkt.
7. MNU skal styrke fokuset nordover i felles arbeidsplassregion.
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MNU 2020
– AKTIVITETER, RESULTATER OG EFFEKTER
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•

Det er i MNU avholdt nærmere 300 møter med ulike aktører, (prosjektmøter,
arbeidsmøter, veiledning/orienteringer/næringsvertfunksjon mv) og mer enn 300
veiledningssamtaler knyttet til koronapandemien.

•

MNU har som kompetansemegler (finansiert av Viken Fylkeskommune) gjennomført ca.
330 veiledninger som har resultert i omlag 150 mill kr i offentlig støtte (inkl «Skattefunn»)
til bedriftene

•

MNU bistår løpende ifm konkrete etablerings-/lokaliseringsprosjekter for bedrifter i vår
region.

•

MNU har produsert og delt en rekke nyheter/arrangementer/mm på nettsidene, Facebook
og LinkedIn for å markedsføre arrangementer og regionen.

•

MNU har i 2020 avholdt dialogmøter med eierkommunene og har møtt i formannskapene/
kommunestyrene for dialog/orienteringer/drøftinger.

•

Ordførernes næringsfrokoster, eiermøter, konferanser, bedriftspresentasjoner i
formannskapene mv. er avholdt i hht avtale/ønske fra eierkommunene

•

MNU har koordinert prosessen med strategisk næringsplan, inkl plan for
opplevelsesnæringen/reiseliv i Mosseregionen, der det gjennom prosessen i 2020 er
gjennomført flere workshops (bransjevis) og en rekke intervjuer med bedriftsledere.

•

Evalueringsprosess for gründersatsingen er igangsatt sammen med samarbeidsaktørene
(Viken fylkeskommune, Etablererservice Østfold m fl).

•

MNU er ansvarlig for utdeling av næringslivsprisen og gründerprisen i Mosseregionen, der
Rockwool Moss ble tildelt Mosseregionens Næringslivspris 2020 og Halodi Robotics ble
tildelt Mosseregionens Gründerpris 2020.

•

MNU er aktivt medvirkende i planleggingen og gjennomføringen av
Mosseregionkonferansen som pga. koronapandemien ble utsatt til 2021.

•

MNU er medarrangør for åpent møte «Spennende utvikling i Moss» der politiskog administrativ ledelse og næringslivsledere orienterer om og drøfter pågående
utviklingsprosjekter.

•

MNU deltar i Arbeidsutvalget for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold der
evaluering og videreføring er pågående temaer.

•

MNU har hatt prosjektledelsen for Østfoldprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold»
der sluttrapporten konkluderer med at prosjektet aktivt har medvirket til at 7-800
arbeidsplasser er flyttet/nyetablert eller sikret i Østfold, hvorav de fleste i Moss.

•

MNU har hatt prosjektledelsen for forprosjekt «Forsvarskoordinator», der rapporten
fokuserer på «Hvordan utvikle og utnytte de mulighetene som ligger i forsvarssektorens
virksomhet til fornyet verdiskapning for næringsliv og offentlig sektor?»
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•

MNU har medvirket til at KAMS på Rygge har satt opp et motordepot/verksted for blant
annet motorene til kampflyet F35 i Europaflåten og skal bygge testcelle for F135-motoren .

•

MNU har på vegne av Mosseregionens kommuner (inkl Vestby kommune) ledet prosessen
med/administrert regionalt næringsfond, ekstraordinære statlige midler (kr 4,4 mill kr) til
virksomheter for å dempe negative effekter av nasjonale og lokale koronatiltak. Midlene
ble fordelt på 11 selskaper etter tre utlysninger høsten 2020.

•

I samarbeid med Moss kommune koordinerte MNU ekstraordinære statlige midler
(kr 5,58 mill kr) for å kompensere serveringssteder med skjenkebevilling som ble spesielt
rammet av lokale koronatiltak (skjenkestopp fra 1. desember).

•

MNU har deltatt i tiltaksarbeidet for å redusere skadevirkningene av koronapandemien.
Et hundretalls bedrifter har tatt kontakt og fått veiledning/hjelp. Gratis webinarer er tilbudt
næringsdrivende. MNU inngår også i samarbeidsgruppen som har jevnlige dialogmøter
med ordfører i Moss og med NHO Oslo-Viken.

•

Etter ønske fra logistikknæringen har MNU etablert et logistikknettverk der konkretisering
av felles utfordringer og strategisk retning for 2021 var hovedfokus.

•

MNU har sendt søknad om prosjektmidler til EUs program for innovasjon i små og
mellomstore bedrifter (Horizon2020/INNOSUP – Green Offshore Tech) og mottatt
foreløpig positivt svar (opptil 50 mill kr over en treårsperiode) som følges videre opp
i 2021.

•

Det ble i samarbeid med batterifabrikken Freyr, jobbet aktivt for lokalisering i Våler
næringspark/Gylderåsen, men vi nådde ikke opp i konkurransen. Det jobbes videre
med tilrettelegging for datalager/batterifabrikk (kraftkrevende industri) gjennom bl. a.
Våler KI AS.

KAMS anlegg på Rygge flystasjon
MNU - ÅRSBERETNING 2020
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Foto: Tom Otterbekk

VIKEN TEKNOLOGIKLYNGE 4.0 - AKTIVITETER,
PROSJEKTER, RESULTATER OG EFFEKTER
•

Viken Akademiet har bidratt til å utvikle 3 etter- og videreutdanningskursmoduler
basert på bedriftens behov og tilrettelagt på en slik måte at kursene lar seg
gjennomføre på en bedriftsøkonomisk god måte. Tilsammen deltok 324 personer på
de 3 modulene. Kursopplegget ble utviklet og gjennomført av OsloMet, NMBU, HiØ og
Fagskolen i Østfold etter iniativ fra VTK.40.

•

Digital Modenhetsanalyse - Det ble gjennomført en komplimenterende analyse i
2020. Produktet VIKEN Digital Modenhetsanalyse vil være klart for markedsføring i
løpet av april 2021. Produktet består av 2 moduler. Modul 1; Analyse basert på svar på
elektronisk standardisert spørreskjema. Modul 2; Basert på spørreskjemaet og fysisk
gjennomgang av bedriften. Begge analyser gir anbefalinger til forbedringstiltak for
bedriften. Vi er ute etter lavt hengende frukter og vil gi betydelig forbedringer for
bedriften.

•

Opptak i Innovasjon Norges klyngeprogram – Vi la ned en betydelig innsats med å
beskrive klyngens arbeidsområder, resultater og effekter av klyngesamarbeidet uten
å nå opp i konkurransen om å bli opptatt i klyngeprogrammet ARENA. Klyngen er
tverrindustriell og klyngens målsetninger er ikke tilstrekkelig sammenfallende med
klyngeprogrammets «tellekanter», slik vi har forstått tilbakemeldingene fra Innovasjon
Norge. Kun tematiske klynger ble opptatt.

•

Bedriftsnettverket RAS 4.0 – Bedriftsnettverk for landbasert fiskeoppdrett, med
arbeidsområde Recirculating Aquaculture Systems, ble dannet i november med 16
medlemmer. Nettverket er støttet av Innovasjon Norge med inntil kr 750.000 pr år i 3
år. RAS 4.0 nettverket skal samhandle om å utvikle og felles markedsføring av cutting
edge RAS løsninger til det globale markedet, som er i sterk utvikling og vekst. Det
er inngått samarbeidsavtale med Quality Salmon AB prosjektet som vil bli verdens
største landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.

•

Klyngens organisering og administrasjon ble sertifisert av EUs klyngesertifiseringsorgan i 2020. Noe som er nødvendig for å få støtte gjennom EUs klynge programmer
og gir medlemmene sikkerhet for at klyngen driftes etter gode prinsipper.

•

Klyngen har avhold 8 seminarer og webinarer i 2020 med 418 deltagere.

•

Klyngen har tatt opp 5 nye kjernemedlemmer i 2020 og har ved årets utgang 33
kjernemedlemmer.

MNU - ÅRSBERETNING 2020
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REGNSKAP 2020
Driftsregnskapet for MNU pr. 31. desember 2020 viser et positivt driftsresultat kr 95 545 og
årsresultat kr 102 274. Overskuddet foreslås til styrking av egenkapitalen i selskapet, som
etter dette utgjør kr 1 168 786.
MNUs driftsregnskap og budsjett 2020:
Regnskap

Budsjett

Avvik

Driftsinntekter

6 291 800

5 300 000

991 800

Driftsutgifter

- 6 196 255

-5 300 000

- 896 255

Driftsresultat

95 545

0

95 545

		

Periodisert driftstilskudd/sikringsfinansiering utgjør pr 31.12.20 kr 3 900 000. Driftsreserven
gir selskapet MNU nødvendig finansiell styrke og er en avgjørende faktor for at MNU f eks
kan søke EU-prosjektmidler.
Viken Teknologiklynge 4.0 (VTK) har eget organisasjonsnummer og opererer med
eget regnskap. MNU AS har budsjettert med-, og fakturert VTK for kr 500 000 i 2020.
Regnskapet i VTK viser etter dette driftsinntekter/prosjektinntekter kr 1 456 960,
driftsutgifter kr 1 016 055 og årsresultat kr 440 794. Oppspart egenkapital pr. 31.12.20 utgjør
kr 953 261.
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.
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TAKK

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.

MNU - ÅRSBERETNING 2020
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ÅRSREGNSKAP 2020
Mosseregionens Næringsutvikling AS

Resultatregnskap
Note

2020

2019

1 268 300
5 023 500
6 291 800

500 000
6 182 314
6 682 314

4 156 221
0
2 040 034
6 196 255

3 594 509
5 329
3 042 917
6 642 755

95 545

39 559

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

7 520
791
6 729

17 730
163
17 567

Ordinært resultat før skattekostnad

102 274

57 126

Årsresultat

102 274

57 126

102 274

57 126

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2

4, 5
7
4

Driftsresultat

Mosseregionens
Næringsutvikling AS
Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

Balanse pr. 31. desember

9
Note

2020

2019

1 941 625
496 690
2 438 315

1 773 950
207 868
1 981 818

4 438 095

4 133 247

Sum omløpsmidler

6 876 410

6 115 065

Sum eiendeler

6 876 410

6 115 065

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
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Mosseregionens Næringsutvikling AS
Balanse pr. 31. desember

Note

2020

2019

146 000
16 000
162 000

146 000
16 000
162 000

1 006 786
1 006 786

904 512
904 512

1 168 786

1 066 512

214 158
568 622
4 924 844
5 707 624

358 143
477 912
4 212 498
5 048 553

5 707 624

5 048 553

6 876 410 2020

6 115 065

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

6, 9, 10
9

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

9

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

3
2

Mosseregionens Næringsutvikling AS
Sum gjeld

Balanse pr. 31. desember
Sum egenkapital og gjeld

Note

2019

31.12.2020 Moss, 23.03.2021

31. desember 2020
Moss, .

Yngvar Trandem

Thorstein Tønnesson

daglig leder

Mogens Kristian August
Oppegaard
styreleder

Anne Helene Mortensen
styremedlem

Heidi Solstad Svensen
styremedlem

Per Arne Kjærnes
styremedlem

Christina Cecilie Hendrika
Westerveld Haug
styremedlem

Øystein Høsteland Sundby

styremedlem

styremedlem
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Noter til regnskapet for 2020
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 2020
Note 2 - Annen kortsiktig gjeld

Periodiserte driftstilskudd
Påløpne feriepenger
Sikringsfinansiering
Påløpte kostnader
Sum

2020
2 900 000
339 568
1 000 000
685 275
4 924 843

2019
2 900 000
312 499
1 000 000
0
4 212 499

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

Note 3 - Bankinnskudd
2020
152 086

Bundne skattetrekksmidler utgjør

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2020

2019

2 967 705
511 108
378 843
298 564
4 156 220

2 567 396
444 279
348 497
234 338
3 594 510

Daglig leder
1 137 007
136 274

Styret
161 500

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 3 årsverk.
Ytelser til ledende personer

Lønn og andre ytelser
Annen godtgjørelse
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Andre tjenester

Mosseregionens Næringsutvikling AS

2020
30 000
24 865

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Noter til regnskapet for 2020

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.
Note 6 - Covid-19
Som følge av utbrudd av COVID-19 har selskapet innrettet seg i tråd med FHI og myndighetenes
retningslinjer. Foreløpig har ikke selskapets drift blitt påvirket, dette vil kunne endre seg dersom situasjonen
- ÅRSBERETNING
vedvarer over tid. Styret og ledelsen følger utviklingen av COVID-19 kontinuerlig ogMNU
vil etter
beste evne 2020
sørge for å tilpasse selskapets drift ut i fra de rådende markedsforholdene.
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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.
Note 6 - Covid-19
Som følge av utbrudd av COVID-19 har selskapet innrettet seg i tråd med FHI og myndighetenes
retningslinjer. Foreløpig har ikke selskapets drift blitt påvirket, dette vil kunne endre seg dersom situasjonen
vedvarer over tid. Styret og ledelsen følger utviklingen av COVID-19 kontinuerlig og vil etter beste evne
sørge for å tilpasse selskapets drift ut i fra de rådende markedsforholdene.
Note 7 - Varige driftsmidler
Driftsløsøre,
inventar,
verktøy mm.
47 965
47 965

47 965
47 965

Akk.avskrivning 31.12.2020
Balanseført pr. 31.12.2020

-47 965
0

-47 965
0

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 år
Lineær

Anskaffelseskost 01.01.2020
Anskaffelseskost 31.12.2020

Sum

Note 8 - Skatt
Selskapet er registeret som et skattefritt foretak.
Note 9 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.2020

Aksjekapital

Overkurs

146 000
0
146 000

16 000
0
16 000

Årsresultat
Mosseregionens
Næringsutvikling AS
Egenkapital 31.12.2020

Annen
egenkapital
904 512
102 274
1 006 786

Sum
1 066 512
102 274
1 168 786

Noter til regnskapet for 2020
Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:
Ordinære aksjer

Antall
146

Pålydende
1 000

Balanseført
146 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Moss Industri- og Næringsforening
Moss Kommune
Moss Havn
Sparebank 1 Østfold Akershus
Råde Kommune
Våler Kommune
Sum
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Ordinære
aksjer
50
37
25
24
6
4
146

Stemmeandel
34 %
26%
17 %
16 %
4%
3%
100 %

Foto: Lars-Erik Thoresen

VISJON
Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden
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Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad
Postboks 257, NO-1601 Fredrikstad

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Mosseregionens Næringsutvikling AS

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.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik 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.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Penneo Dokumentnøkkel: 7XFO6-FIT3C-DA08D-QECP5-UQ4K5-ZNOBX

Vi har revidert årsregnskapet for Mosseregionens Næringsutvikling AS 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.

2

►

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;

►

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.

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.

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.

Penneo Dokumentnøkkel: 7XFO6-FIT3C-DA08D-QECP5-UQ4K5-ZNOBX

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

Fredrikstad, 7. april 2021
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Vidar Såheim
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Mosseregionens Næringsutvikling AS
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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MNU PARTNERBEDRIFTER
7Waves AS
Aktiva Revisjon AS
Altus Norway AS
Asfalt Remix AS
ATEA AS
Berry Packaging Norway AS
Boa Eiendomsmegling Moss AS
Bolig & Eiendomsutvikling AS
Braathe Gruppen
DNB Bank ASA
Enata Eiendom AS
EC IT Moss AS
Euro Sko Norge AS
Eurofins Food & Feed Testing Nor. AS
EVR-Norge AS
Fabritius
Gentian AS
Handelsbanken
Hansen Protection AS
Hersleth Entreprenør 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 Infrastruktur
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
Personalhuset Staffing Group AS
Personalpartner AS

Profilco AS
Regnskapssentralen AS
RPC Promens A/S
Scaberia
SEAL ENGINEERING AS
Sempro AS
Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS
Skolt Holding AS
Solid Gruppen AS
Sparebank 1 Østfold Akershus
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus
Storybold AS
Støtvig Hotel AS
Tiny Mesh AS
ToThe Invest AS
View Software AS
Østfold Gress AS
Zebra AS

PARTNERKOMMUNE:
Vesby kommune

VIKEN TEKNOLOGIKLYNGE 4.0
Aker Solutions
Code It
Dynatec AS
Folla Tech
Høgskolen i Østfold
Jackon
Lekang Filter AS
MHTech
MNU

Novoair AS
Servi AS
SEW-Eurodrive AS
Skolt Pukkverk AS
Skyward AS
Slåttland Group
Step Solutions Norge
T.H. Evensen Industriovner
Tronrud Engineering Moss

Trosterud mek. Verksted AS
Wartsila Moss AS
Wood group
Olimb Group AS
OsloMet
Qbee AS

Zebra Group AS
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STRATEGIER
MNU skal være eierkommunenes
næringsressurs/verktøy og kontaktledd
mellom kommunene og næringslivet.
MNU skal bygge kompetanse og kapasitet
internt og utvikle et ledende kompetansesenter
for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.
MNU skal aktivt styrke og
markedsføre regionen som
næringsattraktiv.

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

