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Virksomhetens art

Rørosregionen Næringshage as er et regionalt utviklingsselskap. Vi skal være en drivkra! for morgendagens verdiskaping. 
Næringshagen er et fagmiljø som gjennom utvikling av lokalt og regionalt næringsliv skal bidra til sysselsetting og utvikling av 
regionen, og med det legge grunnlaget for tilflytting og bosetting. Selskapet bidrar til løpende forretningsutvikling og profesjo-
nalisering av næringslivet i regionen for å skape lønnsomhet og evne til å møte morgendagens behov. Videre arbeider vi for økt 
verdiskaping og innovasjon for å sikre bærekra!ige løsninger for morgendagens verdiskaping.

Rørosregionen Næringshage as er næringshage i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. 
Næringshagen har også aktiviteter rettet mot næringslivet i Tydal og Selbu. Vi arbeider i to fylker; Trøndelag og Hedmark.  
Næringshagen arbeider i tråd med nasjonale satsninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og 
fiskeridepartementet, og i tråd med føringer fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet og deres nasjonale satsningsområder.  
Næringshagen arbeider opp mot det som er nedfelt som satsningsområder i kommunale og regionale næringsplaner, og sat-
singsområder fra Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner.

RNH er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet. Programmet er et distriktspolitisk virkemiddel fra Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene, og skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. SIVA er nasjonal operatør for 
programmet. 

Utvikling i resultat og stilling

 2017 2016 2015 2014    
Dri!sinntekter 7.960.677 8.124.432 5.814.443 3 667 995   
Dri!sresultat 100.349 - 54.271 285.720 - 19 663    
Årsresultat 81 134 - 33.602 223.565 818    

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014  
Balansesum 4.374.420 3.754.040 3.123.801 2 538 431  
Egenkapital 2.294.178 2.213.004 2.246.647 2 023 082  
Egenkapitalprosent 52,4 % 59 % 72 % 79,7 %   

Årsresultatet for 2017 er på kr 81.134,- mot et negativt resultat på kr. 33.602,- i 2016.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. 
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved 
regnskapsårets slutt.




