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INNHOLD

En samlende og koordinerende organisasjon 
for rekruttering og kompetansehevende tiltak 
innen marin næring.
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Omsetning
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STYRELEDER01

Kjære eierbedrifter.
Nå har vi blitt den nye «oljenæringa» for nasjonen Norge. 

Marin næring har blitt løftet fram i all presseomtale. Der ligg framtidsmulighetene. Det er 
bestemt både av både politikere og presse.

Vi har vel merket det her hos oss også, men vi har ikke helt klart å ekspandere i takt med kravet 
i tiden. Vi har selvsagt merka at interessen har økt for ungdommer til våre fagområder, men 
hvilke forventninger har de egentlig? Hva slags næring er det de tenker å bli en del av? Selv 
marin næring har sine utfordringer, også når ting går bra. Laksenæringa har hatt gode priser 
og har produsert rekordresultat i året som gjekk.

For hvitfisknæringa har det også vært et godt år. Høge kvoter på de viktigste bestander og bruk-
bare priser. Den pelagiske flåten leverte også siste året gode resultat, prisene var gode, kvotene 
bra med unntak kanskje på NVG-silda. Bunkersprisene har vært relativt lave, så driftsresultatet 
for fiskeflåten har vært ganske bra. 

Men hva med produksjonssiden? Er marginene store nok til å kunne drive produksjon av fisk 
og fiskeprodukt på norske lønninger. Svaret får man kanskje ikke direkte, men effektivitet og 
produktutvikling er nok fortsatt viktige stikkord her. Økt proteksjonisme i noen av våre naboland 
kan også bli en utfordring framover. Politisk uro skaper usikkerhet i flere av våre tradisjonelt 
viktigste markeder og kan bli utfordrende. Dette er likevel ikke en unormal situasjon. Det viser at 
vi treng dyktige aktører til å drive denne næringa videre. 

Vi i Marint Kompetansesenter har innsett at vi treng å kunne oppgradere hvert enkelt ledd 
i denne verdikjeden for å kunne framskaffe et førsteklasses produkt og for å kunne bli en 
selvskreven leverandør til de best betalende marked ute i verden.

Marint Kompetansesenter er nå godt i gang med å utvikle kursmoduler for å kunne tilby 
kompetanse byggende tilleggsutdanning for flere typer personell både på sjø og land. 
Vi trenger flere innspill fra våre eierbedrifter for å kunne skape det opplegget som den  
enkelte trenger for å kunne utvikle sin stab.

Personlig vil jeg rette en stor takk til alle aktører som vi i Marint Kompetansesenter og tidligere 
FiskOK har samarbeidd med i alle år siden sammenslåingen av FONS og opplæringskontoret i 
Romsdal og Nordmøre i 2008.

Jeg har hatt en svært interessant og spennende oppgave som styreleder i denne organisasjonen 
og ønsker det nye styret og de umåtelig dyktige medarbeiderne lykke til med framtiden.

Takk for meg.

Svein Røsok, 
Styreleder i Marint Kompetansesenter
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ORGANISASJON02

Styrets visjon og målsettinger

Marint Kompetansesenter eies av 118 bedrifter innen marin næring eller i nær tilknytning til denne. 
Foretaket er registrert i Brønnøysundregisteret som en forening, og har org.nr. 976 654 455. 

Senteret er organisert med 2 avdelinger;

Styret besluttet å erstatte de to stillingene som avdelingsleder, med en nyopprettet stilling som 
kvalitetsansvarlig. 

Marint Kompetansesenter er en «non-profitt» organisasjon. Hovedkontoret er lokalisert i 
Ålesund og det er kontoravdelinger på Averøy og i Fosnavåg.

Marint Kompetansesenter skal være marin nærings førstevalg som samarbeidspartner og
tjenestetilbyder innenfor rekruttering og kompetansehevende arbeid.

Marint Kompetansesenter skal;

sikre og ivareta god fagopplæring og være en positiv aktør i rekrutteringsarbeid
til marin næring.     

følge opp lærlinger og lærebedrifter gjennom læretiden og kvalitetssikre at
opplæringen er i samsvar med læreplaner, lovverk og målsettinger.

arrangere kurs og samlinger for lærlinger og faglig ledere/instruktører, og
utarbeide verktøy til dette formål. 

gjennom tett kontakt med næringsdelene sikre at opplæringstilbud i skolen
er skalert etter behov og at innholdet er i samsvar med næringene.

være en samlende og koordinerende institusjon for kompetansehevende tiltak
i eierbedrifter og dermed et verktøy for å sikre nødvendig kompetanse i bedriftene.

være en møteplass og hovedarena for kompetansetiltak i bedriftene, og jobbe
kontinuerlig for å fremme marin næring i Møre og Romsdal.

holde tett kontakt med opplæringsmyndigheter og andre sentrale aktører.

gjennom eget KS system sikre at kontorets aktiviteter er ivaretatt på en god
og tilfredsstillende måte, og i henhold til sertifiseringskrav.

være en formidler av positive hendelser/aktiviteter i det offentlige rom.

Avdeling Kurs og kompetanse skal legge til rette, skreddersy og
gjennomføre opplæringstilbud som eierbedriftene/rederiene etterspør.

Avdeling Opplæringskontor skal drive rekrutteringsarbeid og lærlingordninga.
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Ansettelser 2016

Fagområder

Egil Ove Farstad
Ble ansatt i januar som konsulent i avdeling kurs og kompetanse, 
og ble 20. oktober ansatt som kvalitetsansvarlig.

Ewa Hildre
Ble ansatt som konsulent i avdeling opplæringskontor i januar 2016.

Ole Kristian Liaset
Ble engasjert i et vikariat som konsulent i juni, ved kontoret på Averøya.

Terje Molnes
Ble ansatt i kursavdelingen i september.

Åge Birger Hofseth
Ble engasjert i en ca 40% stilling i oktober, gjennom innleid konsultbistand. 

ORGANISASJON
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STYRETS ÅRSBERETNING03

Kompetent Engasjert Kunnskapsrik Tillitsfull

Organisasjonen Marint Kompetansesenter har nå funnet sin profil og vi har fått på plass intern 
kompetanse og tekniske løsninger som vi mener er framtidsrettet og gode. Vi kan si at vi er 
«rigget» for framtiden. Det har vært en utfordring å gå fra å være et «rent» opplæringskontor, 
til å skulle bli en total kompetanseleverandør for våre eierbedrifter. Det vil således være fokus 
på å levere rekruttering, god kompetanse og gode opplevelser for lærlinger og andre ansatte i 
bedriftene og rederiene våre.

Marint Kompetansesenter sin strategi om å være en komplett kompetanseaktør for «alle» 
bedrifter i marin næring, er rett og framtidsrettet. Det er likevel våre eierbedrifter som  
bestemmer hvor veien videre skal gå. Aktive eiere vil generere et kompetansemiljø som  
kan bli meget viktig både for enkelt bedrifter, bransjedeler og en samlet marin næring.  
Vi må snakke i lag om kompetanse.

Våre verdier er:

Nye eierbedrifter 2016
Ved utgangen av 2016 var det registrert 118 medlemsbedrifter. Nye bedrifter i løpet av året var:

Atlantic Longline AS

Søsand Leppefisk AS

Mariehamn Kystfiske AS

Solgaard Fisk AS

Storvik Shipping AS

Kings Bay Kyst AS



MARINT kompetansesenter        ÅRSRAPPORT 2016       8

Årets lærebedrift 2016
Marint Kompetansesenter har valgt Fosnavaag Pelagic AS som årets lærebedrift 2016.

Bedriften ligger sentralt til i indre havn av Fosnavågen og driver pelagisk produksjon, nærmere 
bestemt frysing og filetering av sild og makrell. Fosnavaag Pelagic har over lang tid hatt fokus på 
opplæring og kompetanse. De har hatt flere lærlinger og har nå lærlinger i automatiseringsfaget 
og i industrimekanikerfaget. En svært god ambassadør i synliggjøring av alle muligheter som 
finnes i marin næring.  

Marint Kompetansesenter gratulerer med en fortjent pris som årets lærebedrift. Vi setter stor 
pris på å kunne jobbe i lag med dere om rekruttering og kompetanse. Det å vise lokale ungdom 
og andre at det finnes flere spennende fagområder i marine bedrifter rett utenfor stuedøra, er 
viktig for framtidig kompetansebygging.

Rekruttering til marin næring 
Rekrutteringen til marine delbransjer er forskjellig. Fiske og fangst er fortsatt vårt største fag-
område. I 2016 hadde vi likevel en ganske stor nedgang i løpende kontrakter, og det var ikke 
nok søkere til å fylle alle våre læreplasser. Det forventes 30–40 nye lærlinger hvert år fremover. 
Fiskeflåten fortsetter å stille læreplasser i motormannfaget og det forventes et større antall 
søkere kommende år, ettersom situasjonen er som den er i oljenæringa. Dette gjelder også 
matrosfaget som er mest aktuelle for våre brønnbåtrederier, men for vår del er det i dette faget 
ikke så mange læreplasser som vi kanskje skulle ønske.

Motormann og Akvakultur er de fagene som øker mest i 2016. Akvakultur er fagområdet med flest 
voksne lærlinger. Vi fikk dette året vår første lærling i faget produksjonsteknikk.

Synlige læreplasser er en forutsetning for å lykkes i rekrutteringsarbeidet og for å kunne drive 
en god og tilpasset rekruttering. 

STYRETS ÅRSBERETNING

AVDELING

Opplæringskontor
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Matros

12
Motormann

33
Industrimekaniker

3
Fiskeredskap

1

Fiske og fangst

55

Akvakultur

43

Produksjonsteknikk

1 Automatisering Kjemi og prosess

1 1

Lærlinger
Marint Kompetansesenter hadde ved utgangen av året 150 løpende lærekontrakter. Dette er en 
nedgang på 9 lærlinger i forhold fjoråret. Av disse er 6 «lærekandidater». Det ble formidlet 84 
nye lær linger, en liten nedgang fra forrige år.

Marint Kompetansesenter har hatt lærlinger i følgende fag: 

Marint Kompetansesenter skal formidle lærlinger innenfor de fagområdene våre medlems-
bedrifter i de marine delbransjer til enhver tid ønsker. 

Fiske og fangst

Motormann

Fiskeredskap

Akvakultur

Produksjonsteknikk

Kjemi og prosess Automatisering

Matros

Industrimekaniker

STYRETS ÅRSBERETNING
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20% av lærlingene er voksne lærlinger (uten «rett»). Disse lærlingene utløser Basis II – lærling-
tilskudd, som er lavere enn ordinært lærlingtilskudd (Basis I). Størst andel av «voksne» lærlinger 
er det i Akvakulturfaget, med ca. 30%.

I løpet av året har 72 lærlinger avlagt den praktiske fagprøven. Rundt 31% av fagprøvene har endt 
med toppkarakterer «Bestått meget godt». Det har vært 1 stryk i Industrimekanikerfaget.

I løpet av året har 14 lærekontrakter blitt hevet av ulike årsaker. Dette er noe flere hevingssaker 
enn de siste årene, men det er mange forskjellige årsaker til disse, så man kan ikke tillegge  
spesielle årsaker til økningen.

For å hjelpe våre lærlinger og praksiskandidater som skal opp til fagprøve i akvakultur filmet, 
redigerte og lanserte vi i oktober film som viser fagprøve på et matfisk anlegg. I november 2016 
filmet vi en fagprøve i fiske og fangst for å kunne lage en film som gir våre lærlinger, praksis–
kandidater og instruktører et godt hjelpemiddel på veien mot fagbrev.

Etter gjennomføring av halvårsvurderinger med tilbakemeldinger fra våre bedrifter (instruktører) 
har vi startet et prosjekt for å oppdatere kompetansebøkene i våre lærefag. Målet er at de skal gi 
flere konkrete oppgaver og bli enklere å bruke kompetanseboka.no

Avdelingen her gjennom hele 2016 jobbet med fokus på å tilrettelegge, organisere og
gjennomføre flere ulike kompetansehevende tiltak for våre eierbedrifter i marin næring. 

Ansatte i avdelingen har bidratt mye i avdeling opplæringskontor, da det i perioder har
vært for lite ressurser der. 

Følgende aktiviteter har blitt gjennomført:

AVDELING

Kurs og kompetanse

STYRETS ÅRSBERETNING

Forberedende kurs til
praktisk fagprøve Fiske og Fangst
Det ble kjørt kurs for fiske og fangst-lærlinger 
ved Bryggen opplæringssenter, Roald på Vigra. 
Kurset skal gi lærlingene bredere kunnskap inn
mot avlegging av praktisk fagprøve. Praktisk 
trening, behandling, skjæring av fisk, kvalitets-
bedømming, redskap og båt, bøting, wirespleis 
en noen av emnene som gjennomgås. Disse 
kursene som Marint Kompetansesenter har kjørt 
gjennom mange år, har blitt populære og vi vil 
fortsette og kjørte slike framover.
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Innføringskurs i HACCP for Marin næring
Dette klasseromskurset ble kjørt både i oktober 
og desember. Målsettingen med kurset var å gi 
deltakerne en god innføring og bli kjent med 
HACCP-metodikken. Alle bedrifter, både store og 
små, som produserer og selger mat, er pålagt å 
ha et internkontrollsystem som skal sikre trygg 
matproduksjon. De fleste har krav om et intern-
kontrollsystem basert på HACCP. HACCP er en 
god metode for å utvikle kvalitetssikringssystem 
i bedriften. HACCP-systemet bør være så bruker-
vennlig og enkelt at alle i bedriften skal kunne 
forstå og bruke systemet i det daglige arbeidet. 
HACCP er et tema som krever litt modnings tid og 
et godt teoretisk grunnlag før man kan begynne 
med det praktiske arbeidet. Dette HACCP-kurset 
ga en god innføring og starthjelp for å bli kjent 
med HACCP-metodikken.

Fagdagsamling for Naturbruk 2016
I august hadde Marint Kompetansesenter fag-
dagsamling for videregående skoler som tilbyr 
naturbruk. Viktige saker / nye temaer / trender 
i næringa. Erfaringsutveksling – idéutveksling 
omkring konkrete opplegg på skolene. Deltakere 
var ansatte fra Herøy, Fræna og Ålesund videre-
gående skole.

STYRETS ÅRSBERETNING

Fiskeflåtens Ungdomsmønstring 2016
Fredag 26. august var det «stinn brakke» i Parken 
kulturhus med over 1000 tiende klassinger som 
var der for å lære mer om de mange mulig hetene
i den Marine næring. For målet med Fiskeflåtens 
Ungdomsmønstring er å synlig gjøre fiskeri-
næringens betydning og for midle at fiskeflåten 
bidrar til store muligheter for å sikte seg inn 
mot mange spennende jobber innenfor fiskeri-
næringen både om bord og på land. Årets 
musikalske artist var Sigrid Raabe,kjent blant  
annet fra NRK, Sommerfesten på Giske og Jugend - 
fest i Ålesund. Et ungt, musikalsk stjerneskudd, 
som var svært populær i forsamlingen.

Den prisvinnende kunnskapsformidleren Arne 
Tunheim ga en innføring i norsk sjømatnæring 
med hovedvekt på fiskeflåten. I en kunnskaps-
konkurranse om sjømat mellom uttrekte klasser 
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Lærlingsamlinger
Det ble gjennomført 2 lærlingesamlinger i løpet 
av året. Den første i februar for 2. års lærlinger 
og den andre i juni for nye lærlinger. Dette er 
viktige samlinger som Marint Kompetansesenter 
vil fortsette å kjøre i tiden framover.

vant Godøy skole 10A i den første forestillingen 
på Parken Kulturhus og Ytre Herøy ungdoms-
skule 10C i den andre forestillingen. Arrange-
mentet er et samarbeid mellom Surofi, Møre 
og Romsdal Fiskarlag, Fiskebåt Vest og Marint 
Kompetansenter. 

Utviklede E-læringskurs i 2016

Innføringskurs i HACCP for Marin næring, med tilnærmet samme innhold, ble høsten 2016 
laget og tilgjengeliggjort som E-læringskurs.  

ISM Koden - Sikkerhetsstyring, ansvarlig og sikker drift av fartøy.

ASH kurs for verneombud, skipper, maskinist og stuert på norske fartøy (lovpålagt).

STYRETS ÅRSBERETNING

Kompetanseutvikling i fiskeflåten
«Kompetanseutvikling i fiskeflåten» er et prosjekt som er etablert i samarbeid mellom Marint 
Kompetansesenter, fiskerinæringen, samt offentlige og private institusjoner. Prosjektet skal 
etablere et opplæringssystem som bidrar til en generell og spesifikk heving av kompetanse på 
mannskap i fiskeflåten. Det er særlig trålrederier som har vært pådrivere for å få etablert 
kompetansegivende opplæring til ledere om bord.

Første del «opplæringsprogram for fabrikk og fabrikkledelse» vil bli lansert i april 2017, mens
Tilsvarende for redskap (bas) vil foreligge sannsynligvis på ettersommeren.

Fagbrevkurs i Akvakulturfaget i Kristiansund 
Støttekurset for fagbrev akvakultur ble raskt 
oppfylt med 30 deltakere. Så stor var interessen 
at det måtte opprettes venteliste. Kurset var 
organisert gjennom 5 helgesamlinger, fredag 
og lørdag, med totalt i overkant av 50 timer 
undervisning.

Nytt instruktørkurs og assessorkurs ble utviklet (i februar 2017 fikk vi godkjenning av Sjøfarts-
direktoratet) Kursene ble satt opp i kurskalender for 2017. Instruktørkurs er gratis for alle våre 
eiere som har ansvar for lærlinger. For dekk/maskinoffiserer vil det være mulig å melde seg opp 
til assessorkurs dagen etter instruktørkurset.    
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STYRETS ÅRSBERETNING

Andre aktiviteter med utgangspunkt fra kurs og kompetanseavdelingen
Søknad om BKA / Kompetanse Pluss-midler
Det ble i samarbeid med Pure Norwegian Seafood, Vikenco og Møre Cod Fish sendt søknad om 
midler fra VOX / Kompetanse Norge, til såkalt BKA midler. Dette skal være tilrettelagde kurs for å 
heve kunnskap i basisfag i arbeidslivet og da primært Norsk for arbeidsinnvandrere. Marint  
Kompetansesenter fikk tilsagn om midler. Vi skal dermed kjøre Norskkurs for nærmere 40 
ansatte i disse bedriftene til våren/sommeren 2017.

Trinn 1

Trinn 2

Modul 1

Modul 4

Modul 2

Modul 5

Modul 3

Modul 6

Modul 7

Best praksis

Oppbygging og optimalisering av fabrikk

Ledelse

Kvalitet på fisk og fiskevarer

Arbeidsmiljø og helse (HMS)

Sjømathygiene og renhold

Egenkonroll basert på HACCP

Felles samling før oppstart av kurs:
Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse. Trinn 1+2.

Felles samling med eksamen på trinn 1, og orientering om trinn 2

Felles samling med eksamen på trinn 2, som er siste del av kurset «opplæringsprogram fabrikk og fabrikk-
ledelse». Bestått eksamen på trinn 1+2 gir vitnemål. 

Drift av kursene etter prosjekt perioden videreføres av Marint Kompetansesenter. Skissen  
under viser hvordan «opplæringsprogram for fabrikk og fabrikkledelse» er tenkt gjennomført.
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STYRETS ÅRSBERETNING

Webcadet
Marint kompetansesenter har tatt på seg hovedrollen for det elektroniske registreringsverktøyet 
for kadetter i fiskeflåten. Vi er dermed overordnet godkjenner, noe som er medvirkende til at vi 
må ha godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet og et omfattende internt kvalitetssikringssystem. Det 
er for tiden rederiene selv som må koste dette, men det jobbes for at større interesseorganisa-
sjoner skal være sitt ansvar bevisst når det gjelder rekruttering av offiserer til fiskeriene og ta 
sin del av kostnadene. Vi hadde ved utløpet 25 kadetter i systemet.   
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Varamedlemmer
Inger Marie Sperre (Brødr. Sperre AS)
Sverre Grytnes  (Lerøy Midt AS)
Arnt Inge Nygård  (Nybo AS)

Valgnemnd
Pål Ola Sætre   (leder) – Ålesund videregående skole 
Per Svein Bjørge   (medlem)

Det ble avholdt 3 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært styremøte, og i alt ble 21 saker
behandlet gjennom året 2016. 

Vidar Knotten  (Egersund Trål AS)
Anne Karin Ferstad  (Havfisk AS)

Styret i Marint Kompetansesenter (2015–2017)

STYRETS MEDLEMMER04

Svein Røsok
Styreleder
Valgt 2014 for 2 år.
Styreleder på valg hvert år.

Bernt Lodve Gjendemsjø
Styremedlem
Valgt 2015 for 2 år.
På valg 2017.

Hilde Storhaug
Nestleder
Valgt 2016 for 2 år.
På valg 2018.

Per Magne Eggesbø
Styremedlem
Valgt 2015 for 2 år.
På valg 2017.

Lars Magne Haram
Styremedlem
Valgt 2016 for 2 år.
På valg 2018.
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Marint Kompetansesenter ledes av daglig leder og et styre på fem personer (med personlige 
vara). I tillegg til daglig leder, er det en kvalitetsleder og 4 stillinger som konsulent/opplærings-
konsulent. Det er og benyttet noe midlertidig arbeidskraft.

Marint Kompetansesenter eier 25% av aksjene i Havung AS.

Med utgangspunkt i det fremlagte regnskapet for 2016, finn styret at det er grunnlag for videre 
drift av Marint Kompetansesenter.

Årets resultat
Årets resultat ble på kr 512 396.

Arbeidsmiljø
Det har vært utfordringer rundt arbeidsmiljøet. Det har vært en del sjukefravær gjennom året, og 
en slik situasjon gir utfordringer. Likestilling er ivaretatt. 

Forurensning
Marint Kompetansesenter sine aktiviteter forurenser ikke det ytre miljøet.

Ålesund 16.03.2017

ØKONOMI05

Per Magne Eggesbø
Styremedlem

Svein Røsok
Styreleder

Lars Magne Haram
Styremedlem

Hilde Storhaug
Nestleder

Bernt Lodve Gjendemsjø
Styremedlem
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ØKONOMI

Resultatregnskap

Annen driftsinntekt

2 519 084

Lærlingtilskudd

8 851 015

Annen driftsinntekt

1 735 753

Lærlingtilskudd 

9 890 700

Sum

11 626 453
Sum

11 370 099

2016 2015

492 799 74 738

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

2016 2015

20152016Note

Drifts- og læringstilskudd

Lønnskostnad

Avskriving på driftsmidler og immatrerielle einendeler

Annen driftskostnad

Sum 

(5 020 254)

(3 704 553)

(48 035)

(2 360 812)

(11 133 653)

10 

1

3

2, 9

(4 646 139)

(3 869 855)

(45 563)

(2 733 804)

(11 295 361)
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Finans

2016 2015

Rentekostnad

(11)

Finansinntekter

29 543

Rentekostnad

(454)

Finansinntekter

20 051

Sum

19 597
Sum

29 532

Ordinært resultat før skattekostnad

2016 2015

512 396 104 270
Ordinært resultat

2016 2015

512 396 104 270
Årsresultat

2016 2015

512 396 104 270

ØKONOMI

Overføringer (annen egenkapiral, sum)

2016 2015

512 396 104 270
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Balanse pr. 31. desember 2016

ØKONOMI

Note 2016 2015

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, 
kontormaskiner, ol. 

3 47 065 95 100

Sum varige driftsmidler 47 065 95 100
Sum anleggsmidler 47 065 95 100

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 4 74 486 210 800
Andre fordringer 4 5 816 744 5 019 287
Sum fordringer 5 891 230 5 230 087

Investeringer
Markedsbaserte aksjer 7 40 000 40 000
Sum investeringer 40 000 40 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 891 207 1 247 717
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 891 207 1 247 717
Sum omløpsmidler 6 822 437 6 517 804
Sum eiendeler 6 869 502 6 612 904
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Note               2016 2015
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 4 092 448 3 580 052
Sum opptjent egenkapital 4 092 448 3 580 052

Sum egenkapital 6 4 092 448 3 580 052

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 194 339 158 480

Skyldige offentlige avgifter 8 311 721 354 000
Annen kortsiktig gjeld 2 270 995 2 520 371 
Sum kortsiktig gjeld 2 777 054 3 032 852
Sum gjeld 2 777 054 3 032 852
Sum egenkapital og gjeld 6 869 502 6 612 904

Ålesund, 15. mars 2016.

Per Magne Eggesbø
Styremedlem

Svein Røsok
Styreleder

Lars Magne Haram
Styremedlem

Hilde Storhaug
Nestleder

Bernt Lodve Gjendemsjø
Styremedlem

Odd Lennart Blindheim
Daglig leder

ØKONOMI
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Noter

ØKONOMI

Regnskapsprinsipper
Generelt
Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres 
samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med.

Klassif isering
Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regler gjelder for 
kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år.
 
Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Vurderingsregler
Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.
Andre fordringer er vurdert til pålydende.
Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

NOTE 1    LØNNSKOSTNADER
    
Spesifikasjon av lønnskostnader 2016 2015
Lønn 3 002 940 3 126 610
Arbeidsgiveravgift 482 173 481 868
Pensjonskostnader 188 950 185 443
Andre relaterte ytelser / Refusjoner 74 490 75 934
Sum 3 748 553 3 869 855

Foretaket har sysselsatt 6,2 årsverk i regnskapsåret.

NOTE 2    REVISJONSHONORAR

Revisjon og andre tjenester
Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 22 500 inkl. mva. 
Honorar for annen bistand utgjør kr 0. 
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NOTE 3    SPESIF IKASJON AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Spesifikasjon varige driftsmidler Driftsløsøre,
 inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2016 405 030
Tilgang i året 0
Avgang i året 0
Anskaffelseskost 31.12.2016 405 030
 
Akk. av- og nedskr. 01.01.2016 (369 830)
Akkumulerte avskr. 31.12.2016 (417 865)
Balanseført verdi pr. 31.12.2016 47 065
 
Årets avskrivninger (48 035)
Økonomisk levetid 3–5 år
Avskrivningsplan: Lineær 20–33,33 %

NOTE 4    KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. 
Spesifikasjon kundefordringer 2016 2015
Kundefordringer til pålydende  74 486  210 800
Avsatt til dekning av usikre fordringer    
Netto oppførte kundefordringer  74 486  210 800

Andre fordringer kr 5 891 230 gjelder i hovedsak lærlingtilskudd kr 4 881 529og andre tilskudd kr 
135 196.

NOTE 5    BANKINNSKUDD
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med 
kr 165. Skyldig skattetrekk er kr 165 490. 

NOTE 6    EGENKAPITAL
Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum
Egenkapital 01.01.2016 3 580 052 3 580 052
Årets resultat 512 396 544 396
Egenkapital 31.12.2016 4 092 448 4 124 448
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Eierstruktur
Marint Kompetansesenter er organisert som en forening styrt av medlembedriftene innen marin 
næring, og er lokalisert med hovedkontor i Fiskernes Hus i Ålesund. De har også kontor på 
Averøy og Fosnavåg. 

NOTE 7    INVESTERINGER
Marint Kompetansesenter eier aksjer i selskapet Havung AS:
4 aksjer à kr 10 000, eirandel 26,67%.

NOTE 8    OFFENTLIGE AVGIFTER
Det er søkt om momskompensasjon for 2016, som inngår i posten andre fordringer med  
kr 541 177. Basert på Skattedirektoratet si tolking så ble kompensasjon til basis II søknad 
avskåre for årene 2013–2015. På bakgrunn av endring i loven, så er det søkt om  
kompensasjon også for basis II i de nevnte årene. Momskompensasjon kommer til  
utbetaling med kr 710 979 i 2017. 

NOTE 9    LOKALER – LEIEKOSTNAD
Marint Kompetansesenter drives fra leide lokaler. Selskapet har inngått leieavtale 
gjeldende frem til 2021.
Årets husleie er kostnadsført med kr 111 643.

Marint Kompetansesenter avdeling Averøy leier lokaler i Bruhagen på Averøy.
Selskapet har inngått leieavtale gjeldende fra 15.01.2012.
Årets husleie er kostnadsført med kr 67 490.
Marint Kompetansesenter avdeling Fosnavåg leier lokaler gjeldende fra 01.05.2014.
Årets husleie er kostnadsført med kr 43 243.

NOTE 10   PROSJEKT KOMPETANSEUTVIKLING I  F ISKEFLÅTEN
Marint Kompetansesenter har satt i gang prosjektet «kompetanseutvikling i fiskeflåten» 
i oktober 2015. Prosjektet er finansiert med støtte fra regionale og lokale aktører med en total 
ramme på kr 2 300 000. Marint Kompetansesenter sin andel i prosjektet er totalt kr 300 000. 
Prosjektet blir avsluttet i 2017. 
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Marint Kompetansesenter, Nedre Strandgate 4, N-6004 Ålesund.
 Tel.: +47 70 10 27 90. E-mail: post@marint.no

marint.no



Årsrapport 2016


