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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Om Kredittopplysningen AS

Kredittopplysningen AS er et av få selskaper i Norge, som har konsesjon fra datatilsynet (et uavhengig forvaltningsorgan 
administrativt underordnet Kongen og Kommunal- og moderningseringsdepartementet) til å drive 
kredittopplysningsvirksomhet.

https://www.datatilsynet.no/Sektor/Kreditt-finans-forsikring/selskaper-som-kredittvurderer/

Våre ratingmodeller er av både nasjonal og internasjonal standard. Ratingmodellen 1-6, hvor 6 er den høyeste scoren, er 
godt innarbeidet i Norge gjennom en årrekke. Videre har vi tilpasset oss internasjonale standarder gjennom vår AAA-rating 
modell. Ratingmodellen med de kjente ratingene fra D-AAA, hvor AAA er den høyeste scoren, benyttes av en rekke 
selskaper internasjonalt, deriblandt Standard & Poor, Fitch og Moodys for å nevne noen.

Ratinger benyttes i mange sammenhenger for å dokumentere selskapers kredittverdighet, betalingsevne, levedyktighet, og 
for å minimere risikoen involvert ved å gi selskaper kreditt. Videre er det i mange sammenhenger krav til 
ratingklassifiseringer i offentlige anbud, dette også for å minimere risikoen involvert, ved å tilby kontrakter av større art til 
forretningsforbindelser.

Med vennlig hilsen
Christer Lillebø
Styrets leder

Kredittopplysningen AS
Nydalsveien 36 b
0484 Oslo
Tel +47 45 80 70 00
www.kredittopplysningen.no
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Identifikasjon

COMPENDIA AS

SelskapsInformasjon

Besøksadresse Hetlandsgata 9

4344 BRYNE

Postadresse Postboks 3921 Ullevål Stadion

0806 OSLO

Organisasjonsnummer 968501410

Kontaktperson Oddvar Håland (Daglig leder)

Telefon 51770800

Selskapsform Aksjeselskap
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Rating

COMPENDIA AS

Rating

6

AAA

Høyeste kredittverdighet

Høyeste kredittverdighet (Internasjonal)

Delbedømmelser

Etableringsnivå

Veletablert

Finansiell Status

Sterk

Juridiske forhold

Upåklagelig

Betalingsdyktighet

Ingen utlegg registrert
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Rating historikk

Dato År Ratinger Beskrivelse Limit (i 1000)
2016-07-08 2015 6 / AAA Høyeste kredittverdighet 1 216
2015-09-02 2014 5 / AA Høy kredittverdighet 670
2014-07-17 2013 6 / AAA Høyeste kredittverdighet 1 070
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Forklaring Rating

Ratingen blir fastsatt etter sannsynligheten for tvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/ eller akkord på et 
foretak innen 1 år. Modellen har innebyggede regler. Dette er regler som har betydning for kredittgivning utover den 
statistiske sannsynligheten.

Nasjonal Rating

Rating 1 - Ingen rating
Foretaket har ingen drift, slettet, konkurs, oppløst, tvangsavviklet m.m

Rating 2 - Kreditt frarådes på det sterkeste
Klassiske kjennetegn for foretak i denne ratingkategorien er ofte: dårlig økonomi, dårlig betalingserfaring, endringer av 
negativ art i juridiske faktorer, som for eksempel at styreformann har fratrådt, revisor fratrådt og tvungne pantsettelser.

Rating 3 � Kredittgivning mot sikkerhet
Klassiske kjennetegn for foretak i denne ratingkategorien er ofte: dårlig til svak økonomi og/eller revisoranmerkninger. 
Selskapene i kategorien har ofte upåklagelige juridiske faktorer og god betalingserfaring.

Rating 4 � Kredittverdig
Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: svak til tilfredsstillende økonomi, ingen alvorlige 
revisoranmerkninger. Selskapene i kategorien har ofte upåklagelige juridiske faktorer og god betalingserfaring.

Rating 5 � Høy kredittverdighet
Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: god til sterk økonomi, ingen alvorlige revisoranmerkninger. 
Selskapene har ofte upåklagelige juridiske faktorer og upåklagelig betalingserfaring.

Rating 6 � Høyeste kredittverdighet
Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: sterk økonomi, ingen alvorlige revisoranmerkninger, 
upåklagelige juridiske faktorer og upåklagelig betalingserfaring.

Konkursprediksjon

Sannsynlighet for tvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/eller akkord hvis et foretak ligger i de enkelte 
rating-kategoriene:

Rating 2 : 15 %
Rating 3 : 4 %
Rating 4 : 1.5 %
Rating 5 : 0.5 %
Rating 6 : 0.1 %
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Forklaring Rating

Ratingen blir fastsatt etter sannsynligheten for tvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/ eller akkord på et 
foretak innen 1 år. Modellen har innebyggede regler. Dette er regler som har betydning for kredittgivning utover den 
statistiske sannsynligheten.

Internasjonal Rating

AAA
Selskapet har ekstremt sterk evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser

AA
Selskapet har veldig sterk evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser

A
Selskapet har sterk evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser

BBB
Selskapet er i den laveste kredittverdige sonen, akkurat innenfor ved regnskapsårets avslutning, betydelig risiko ved 
nedgang i økonomien

BB
Selskapet ligger i kategorien kreditt mot sikkerhet, kan vise til positiv inntjening, og lav negativ soliditet, og / eller 
anmerkninger av betydning

B
Selskapet ligger I kategorien kreditt mot sikkerhet, negativ inntjening, lav negativ soliditet, og / eller anmerkninger av 
betydning

CCC
Selskapet ligger I kategorien kreditt mot sikkerhet, betydelig negativ soliditet, og / eller anmerkninger av betydning, 
avhengig av oppgangstid i økonomien

CC
Selskapet er frarådet kreditt, høy risiko involvert, svært sårbart

C
Selskapet er frarådet kreditt, svært høy risiko involvert, svært sårbart

D
Selskapet har ingen drift, slettet, konkurs, oppløst, tvangsavviklet m.m.

NR
Ikke ratet
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Payment Index/Limit

PaymentIndex er en scoringsmodell for å rangere selskapet etter sannsynlighet for betalingsmislighold.

Payment Index

Høy Lav

Payment Index Bedømmelse
Veldig lav risk

Lav risk
Normal/liten risk

Moderat risk
Høy risk

Ikke beregnet

Kreditt Limit

1 216 000 NOK

Kreditt Limit
Beregnet

For lav omsetning
Mot sikkerhet
Ingen kreditt
Ikke beregnet
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Forklaring Payment Index/Limit

Payment Index

Payment Index måler sannsynligheten for mislighold. Dvs sannsynligheten for at et selskap har en ubetalt inkassosak etter 3 
måneder på inkasso. Foretak med høy sannsynlighet for mislighold plasseres i rød sone, mens foretak med lav sannsynlighet 
plasseres i grønn sone.

Rød sone:
Her har et selskap 46% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak som befinner seg i 
denne sonen har seks ganger så høy sannsynlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske 

Gul sone:
Her har et selskap 13% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak som befinner seg i 
denne sonen har dobbelt så høy sannsynlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske foretak.

Grønn sone:
Her har et selskap 3,5% sannsynlighet for å ha en uløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. De aller fleste norske 
aksjeselskaper befinner seg i denne sonen. Foretak som befinner seg i denne sonen har halvparten så høy sannsynlighet for 
mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske foretak.

Kredittlimit

Kredittlimiten angir hvor mye kreditt man bør gi til en bedrift. Alle selskaper på foretakstypene AS, ASA, BA, BBL, GFS, 
SPA kan ha en beregnet kredittlimit. Selv om alle har en beregnet limit, vil det kun være anbefalt kredittlimit på selskaper 
som er kredittverdige. Ved beregning av kredittlimit ligger det en rekke variabler til grunn, ratingnivå, omsetning og 
egenkapital for å nevne noen.

I noen tilfeller vil limit være for lav, og i andre tilfeller for høy. Modellen skal ikke følges ukritisk. Dette fordi det i enkelte 
tilfeller kan forsvares å gi høyere kredittlimit enn hva som er fastsatt hos kredittopplysningsselskapene, og i andre tilfeller 
kan også kredittlimiten være satt for høy.
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Grunnfakta

Firmanavn COMPENDIA AS

Tidligere firmanavn WACO DATA AS

Selskapsform Aksjeselskap

Status Aktivt

Aksjekapital 181800

Stiftelsedato 1993-12-09

Registreringsdato 1995-02-20

Registreringssted Foretaksregisteret

Revisor KPMG AS

Hovedbransje 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet 
informasjonsteknologi

Antall ansatte 32

Kommune Time (1121)

Fylke ROGALAND (11)

Daglig Leder Oddvar Håland

Signatur Styrets formann alene.

Prokura
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Styret/Juridisk

Styret

Navn F.dato Postadresse Verv
Arne Mjøs 1963-03-30 0283 OSLO Styrets leder
Kristian Aslessøn Enger 1970-10-03 1368 STABEKK Styremedlem

Andre

Navn F.dato Org. nr. Verv
Oddvar Håland 1958-08-06  Daglig leder
KPMG AS  935174627 Revisor
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Aksjonærer

Navn Org. nr. Aksjer Andel
ITERA ASA 980250547 1818000.00 100.00
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Aktuelle hendelser / historikk

Element/Aktivitet Sist endret
Konkursinfo  
Selskapskapital  
Regnskap 2016-06-30
Fusjon/fisjon  
Opphørsmelding  
Slettemelding  
Navneendring 1999-12-22
Adresseendring 2012-10-06
Daglig leder  
Styret 2015-03-04
Eiere  
Deltakere  
Revisor 2000-09-23
Signatur  
Prokura  
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Økonomi - Sammendrag

Resultat

2015 2014 2013 Trend Endring i %

2014 - 2015

Endring i %

2013 - 2014

Sum driftsinntekter 39 769 38 607 37 529 3.01 2.87
Varekostnader 2 073 2 101 1 937 -1.33 8.47
Lønnskostnader 23 656 21 145 20 045 11.88 5.49
Avskrivinger 2 922 1 882 1 564 55.26 20.33
Andre driftskostnader 7 427 7 632 6 327 -2.69 20.63
Driftsresultat 3 691 5 846 7 656 -36.86 -23.64
Ordinært resultat før skattekostnad 3 905 6 093 8 123 -35.91 -24.99
Skattekostnad på ordinært resultat 1 041 1 654 2 295 -37.06 -27.93
Årsresultat 2 864 4 439 5 828 -35.48 -23.83

Eiendeler

2015 2014 2013 Trend Endring i %

2014 - 2015

Endring i %

2013 - 2014

Anleggsmidler 13 305 11 409 8 346 16.62 36.70
Tomter, bygninger og annen fast 0 0 0 0.00 0.00
Maskiner og anlegg 0 0 0 0.00 0.00
Driftsløsøre/inventar/verktøy/biler 570 822 892 -30.66 -7.85
Sum investeringer 0 0 0 0.00 0.00
Sum omløpsmidler 24 673 28 445 19 040 -13.26 49.40
Sum varelager 0 0 0 0.00 0.00
Kundefordringer 8 960 8 548 3 156 4.82 170.85
Kasse/Bank/Post 878 823 753 6.68 9.30
Sum eiendeler 37 979 39 854 27 386 -4.70 45.53

Gjeld / Egenkapital

2015 2014 2013 Trend Endring i %

2014 - 2015

Endring i %

2013 - 2014

Sum egenkapital 9 510 8 267 8 205 15.04 0.76
Aksjekapital/Selskapskapital 182 182 182 0.00 0.00
Sum langsiktig gjeld 283 294 258 -3.74 13.95
Sum kortsiktig gjeld 28 186 31 293 18 924 -9.93 65.36
Leverandørgjeld 1 029 1 341 1 213 -23.27 10.55
Skyldig offentlige utgifter 1 665 1 546 1 379 7.70 12.11
Sum egenkapital og gjeld 37 979 39 854 27 386 -4.70 45.53

Revisoranmerkninger
2015 2014 2013

0 0 0
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COMPENDIA AS 08-07-2016

BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.

/TKC/1911/PDF/REP/1.2/2011

Økonomi - Oppstilling

Resultat regnskap sammenlignet opp mot Driftsinntekter.

Regnskapstall % av driftsinntekter
2015 2014 2013 2015 2014 2013 Trend

Driftsinntekter 39 769 38 607 37 529 100.00 100.00 100.00
Varekostnader 2 073 2 101 1 937 5.21 5.44 5.16
Avskrivinger 2 922 1 882 1 564 7.35 4.87 4.17
Lønnskostnader 23 656 21 145 20 045 59.48 54.77 53.41
Andre kostnader 7 427 7 632 6 327 18.68 19.77 16.86
Sum driftskostnader 36 078 32 760 29 873 90.72 84.86 79.60
Driftsresultat 3 691 5 846 7 656 9.28 15.14 20.40
Finansinntekter 220 250 470 0.55 0.65 1.25
Finanskostnader 6 3 2 0.02 0.01 0.01
Netto finansposter 214 247 468 0.54 0.64 1.25
Ordinært resultat før 3 905 6 093 8 123 9.82 15.78 21.64
Skattekostnad 1 041 1 654 2 295 2.62 4.28 6.12
Årsresultat 2 864 4 439 5 828 7.20 11.50 15.53
Avsatt utbytte 1 622 0 0 4.08 0.00 0.00
Konsernbidrag 0 4 376 5 840 0.00 11.33 15.56

Balanse sammenlignet opp mot Driftsinntekter.

Regnskapstall % av driftsinntekter
2015 2014 2013 2015 2014 2013 Trend

Maskiner biler m.m 570 822 892 1.43 2.13 2.38
Forretingsbygg m.m 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Sum anleggsmidler 570 822 892 1.43 2.13 2.38
Varelager 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Kundefordringer 8 960 8 548 3 156 22.53 22.14 8.41
Andre omløpsmidler 27 571 29 661 22 585 69.33 76.83 60.18
Bankinnskudd 878 823 753 2.21 2.13 2.01
Sum Eiendeler 37 979 39 854 27 386 95.50 103.23 72.97
Aksjekapital 182 182 182 0.46 0.47 0.48
Annen egenkapital 9 328 8 085 8 023 23.46 20.94 21.38
Sum egenkapital 9 510 8 267 8 205 23.91 21.41 21.86
Sum langsiktig gjeld 283 294 258 0.71 0.76 0.69
Leverandørgjeld 1 029 1 341 1 213 2.59 3.47 3.23
Utbytte 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Skyldig offentlige avg. 1 665 1 546 1 379 4.19 4.00 3.67
Annen kortsiktig gjeld 25 492 28 406 16 332 64.10 73.58 43.52
Sum kortsiktig gjeld 28 186 31 293 18 924 70.87 81.06 50.43
Sum egenkapital og 37 979 39 854 27 386 95.50 103.23 72.97
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
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Økonomi - Resultatanalyse

Rentabilitetsanalyse

2015 2014 2013 Trend Endring i %

2014 - 2015

Endring i %

2013 - 2014

Totalkapitalrentabilitet 10.05 18.13 27.94 -44.57 -35.11
Egenkapitalrentabilitet 44.00 74.00 99.00 -40.54 -25.25
Bruttofortjeneste i % 94.79 94.56 94.84 0.24 -0.30
Driftsmargin 9.28 15.14 20.40 -38.71 -25.78
Overskuddsgrad 9.83 15.79 21.65 -37.75 -27.07
Omsetning pr. lønnskrone 1.68 1.83 1.87 -8.20 -2.14

Kapitalstrukturanalyse

2015 2014 2013 Trend Endring i %

2014 - 2015

Endring i %

2013 - 2014

Finansieringsgrad 1 1.36 1.33 0.99 2.26 34.34
Finansieringsgrad 2 0.88 0.91 1.01 -3.30 -9.90
Egenkapitalandel 25.04 20.74 29.96 20.73 -30.77
Tapsbuffer 23.91 21.41 21.86 11.68 -2.06

Likviditetsanalyse

2015 2014 2013 Trend Endring i %

2014 - 2015

Endring i %

2013 - 2014

Likviditetsgrad 1 0.88 0.91 1.01 -3.30 -9.90
Likviditetsgrad 2 0.88 0.91 1.01 -3.30 -9.90
Likviditetsgrad 3 0.03 0.03 0.04 0.00 -25.00
Arbeidskapital -3 513 -2 848 116 23.35 -2555.17
Likvider i % av salg 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00

Finansiering

2015 2014 2013 Trend Endring i %

2014 - 2015

Endring i %

2013 - 2014

Fremmedkapitalkostnad 0.02 0.01 0.01 100.00 0.00
Gjeldsgrad 2.99 3.82 2.34 -21.73 63.25

Lønnsomhet
Sterk
God

Tilfredstillende
Svak

Dårlig

Soliditet
Sterk
God

Tilfredstillende
Svak

Dårlig

Likviditet
Sterk
God

Tilfredstillende
Svak

Dårlig
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
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Forklaringer Resultatanalyse

Totalkapitalrentabilitet
viser bedriftens avkasting på den totale kapitalen som er bundet i bedriften. Totalkapitalrentabiliteten bør ligge over 
alminnelig utlånsrentenivå.

Formel: (Ordinært resultat før skatt + Finanskostnader)*100 / gjennomsnittlig totalkapital

Egenkapitalrentabilitet
viser avkastnigen på eiernes investering i bedriften. Avkastningen på egenkapitalen bør være høyere enn hva alternativ 
plassering med lavere riskio ville gi, som for eksempel bankinnskudd.

Formel: Ordinært resultat før skatt * 100 / Gjennomsnittlig egenkapital.

Bruttofortjeneste i %
forteller noe om hvor mye av hver salgskrone som er igjen til å dekke bedriftens øvrige kostnader. Hensyntar kun forhodet 
mellom varekostnad og salgsinntekter.

Formel: (Sum inntekter - Varekostnad) / Sum driftsinntekter) * 100

Driftsmargin
viser driftresultat i prosent av driftsinntekter.

Formel: (Driftsresultat / Driftsinntekter) * 100

Overskuddsgrad
gir utrykk for driftsresultat pr. salgskrone, før gjeldsrenter er dekket.

Formel: ((Driftsresultat + Finansinntekter) / Sum Driftsinntekter) * 100

Omsetning pr. lønnskrone
viser hvor mye omsettning selskapet har per utbetalt lønnskrone.

Formel: Sum driftsinntekter / Sum lønnskostnader

Finansieringsgrad 1
viser i hvilken grad anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld. Bør være mindre enn 1.

Formel: Sum anleggsmidler / (Sum egenkapital + Sum langsiktig gjeld)

Finansieringsgrad 2
viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere omløpsmidlene. Bør være større enn 2, og ikke mindre enn 1.

Formel: Sum Kasse, bank beholdning / Sum kortsiktig gjeld

Egenkapitalandel
sier noe om hvor mye egenkapital det er i bedriften i forhold til totalkapitalen.

Formel: (Sum egenkapital / Sum egenkapital og gjeld) * 100

Tapsbuffer
er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedriften målt opp mot driftsinntekten. Tapsbufferen sier noe om hvor mye 
bedriften kan gå i underskudd neste år før hele aksjekapitalen er tapt med den forutsetning at driftsinntektene er lik 
fjordårets. Med en tapsbuffer på 10% kan bedriften gå med 10% underskudd før hele egenkapitalen er tapt.

Formel:(Sum egenkapital * 100) / Sum driftsinntekter
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
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Forklaringer Resultatanalyse

Likviditetsgrad 1
forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke 
sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større en 1.5.

Formel:Sum omløpsmidler / Sum kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2
måler som likviditetsgrad 1 forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen her er at varelageret, som regnes 
som de minst likvide omløpsmidlene er trukket fra. Likviditetsgrad 2 bør være større en 1.

Formel: (Sum omløpsmidler - Sum varelager) / Sum kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 3
måler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, forkjellen her er at kun de mest likvide omløpsmidlene er tatt 
med, som bankinskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 3 bør være større en 0.33.

Formel: (Kassebeholdning + Bankinnskudd / Sum kortsiktig gjeld) 

Arbeidskapital
er et mål på hvor mye større omløpsmidlene er enn den kortsiktige gjelden. Arbeidskapitalen bør være positiv.

Formel: Sum omløpsmidler - Sum kortsiktig gjeld

Likvider i % av salg
er et mål for hvor mye av bedriftens mest likvide midler utgjør i prosent av årlig driftsinntekter.

Formel: Kasse, bank beholdning / Driftsinntekter

Fremmedkapitalkostnad
forteller hva bedriften betaler i kapitalkostnad for både den kortsiktige og langsiktige gjelden.

Formel: (Finanskostnader / (Sum kortsiktig gjeld + Sum langsiktig gjeld)) * 100

Gjeldsgrad
viser forholdet mellom hvor stor gjelder er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld 
som egenkapitalen. Man kan si at jo mindre dette forholdet er jo mer solid er bedriften. Gjeldsgraden bør være under 5.

Formel: (Sum kortsiktig gjeld + Sum langsiktig gjeld) / Sum egenkapital
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
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Sektoranalyse

Regnskap

2014 Fylket Landet
Lønnskostnader 21 145 1 223 1 219
Driftskostnader 7 632 239 792
Avskriving varige driftsmidler 1 882 126 254
Sum Driftsinntekter 38 607 1 657 1 992
Driftsresultat 5 846 127 334
Ordinært Resultat før Skatt 6 093 210 423
Ordinært Resultat 4 439 152 352
Årsresultat 4 439 152 354

Regnskap (per Ansatt)

2014 Fylket Landet
Antall ansatte 32 5 5
Lønnskostnader 661 245 244
Driftskostnader 239 48 158
Avskriving varige driftsmidler 59 25 51
Sum Driftsinntekter 1 206 331 398
Driftsresultat 183 25 67
Ordinært Resultat før Skatt 190 42 85
Ordinært Resultat 139 30 70
Årsresultat 139 30 71

Regnskap (per Lønnskrone)

2014 Fylket Landet
Driftskostnader 0.36 0.20 0.65
Sum Driftsinntekter 1.83 1.35 1.63
Driftsresultat 0.28 0.10 0.27
Ordinært Resultat før Skatt 0.29 0.17 0.35
Ordinært Resultat 0.21 0.12 0.29
Årsresultat 0.21 0.12 0.29

Eiendeler / Balanse

2014 Fylket Landet
Sum Anleggsmidler 11 409 319 933
Sum Omløpsmidler 28 445 1 160 1 533
Sum Eiendeler 39 854 1 345 1 941
Sum Egenkapital 8 267 343 879
Sum Kortsiktig Gjeld 31 293 608 1 102
Sum Langsiktig Gjeld 294 338 622
Sum Egenkapital og Gjeld 39 854 1 345 1 949
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
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Sektoranalyse

Inntjening

2014 Fylket Landet
Driftsmargin 15.79 13.64 36.70
Rentedekningsgrad 2032.00 4.00 2.85
Totalkapitalrentabilitet 18.13 20.59 33.49
Egenkapitalrentabilitet 73.98 63.35 49.21

Soliditet

2014 Fylket Landet
Egenkapitalandel 20.74 25.50 45.10
Tapsbuffer 21.41 20.70 44.13

Likviditet

2014 Fylket Landet
Likviditetsgrad 1 0.91 1.91 1.39
Likviditetsgrad 2 0.91 1.73 1.17
Arbeidskapital -2 848 362 568

Finansering

2014 Fylket Landet
Langsiktig lagerfinansiering 0.00 326.13 231.84
Fremmedkapitalkostnad 0.01 8.64 18.31
Gjeldsgrad 3.82 2.36 1.42

Lønnskostnader er inkludert sosiale kostnader

Selskapet rangeres som nr. 188 blant totalt 20958 selskaper i bransjen.  Selskapet rangeres som 
nr. 165 målt i antall ansatte. Lavere rangering målt i antall ansatte kan anses som en fordel rent 
økonimisk da selskapet oppnår høyere resultat ved færre antall ansatte. Samtidig kan selskaper 
med mange ansatte anses som solide selskaper.

Kolonne "2014": Regnskapsåret for selskapet som blir sammenlignet

Kolonne "Fylke": Gjennomsnittsbedriften med samme NACE-kode i fylket

Kolonne "Landet": Gjennomsnittsbedriften med samme NACE-kode i landet
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunktet rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunder har ikke anledning til, og plikter å påse
at opplysningene ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale. Datagrunnlag for produksjon av denne rapporten er bassert på data hentet fra offentlige
registere og Proff(tm) Forvalt.
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Betalingserfaring

Betalingsanmerkninger

Intet registrert i vår database.

Frivillige pantsetteler

Dato Type Beskrivelse Beløp Kreditor
2011-10-24 FA Factoringavtale 35000000 DANSKE BANK
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