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Oppsummering 
 Omsetningsveksten synes å flate ut samtidig som flere bedrifter opplever nedgang i 

omsetningen sammenlignet med samme periode i 2014 og 2015. 

 At flere bedrifter opplever sviktende omsetning ser ut til å gi utslag i flere bedrifter med 

negative driftsresultater. Dvs. at de ikke klarer å redusere kostnadsnivået i takt med fallende 

inntekter.  

 Investeringstakten ser ut til å være som tidligere år, mens leasingkostnadene flater ut. 

Bransjevis fordeling 
De største bransjene i næringsbarometeret er bygge- og anleggsvirksomhet (26 %), Varehandel (20 

%) , faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting ( 9 %), overnattings- og serveringsvirksomhet (8 %) 

og Industri (8 %).  

 
Figur 1: Oversikt over bransjer og bransjenes vekt i næringsbarometeret. 
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Fakta om Næringsbarometeret 

Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Dette er første utgave av 

næringsbarometeret som presenterer ferske regnskapstall for et representativt utvalg av bedriftene i regionen. 

Rapporten vil publiseres ved hvert tertial og vil på sikt også inkludere spørsmål om bedriftenes forventninger til 

fremtidige investeringer, sysselsetting og omsetning.  

 

I Sunnhordland og Nord-Rogaland er det rundt 2 700 bedrifter (AS) med en omsetning på over 2 mill. kroner (2014). 

Nærmere 90 prosent av disse bedriftene har en omsetning på mellom 1-50 mill. kroner. Dataene I tallene som 

presenteres her er hentet fra bedrifter (AS) som er kunder i Tveit Regnskap AS med en årlig omsetning på mellom 2-50 

mill. kroner. I vår region utgjør det rundt 2 500 bedrifter hvorav Tveit har en andel på 10 prosent (250 bedrifter) som 

inngår i barometeret. Dette er en god representativitet sammenlignet med tilsvarende andre indekser.  
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Flere opplever sviktende omsetning 
Det er flere bedrifter som opplever en fallende omsetning i 1. tertial 2016 sammenlignet med 

tilsvarende periode i 2014 og 2015. Andelen bedrifter med fallende omsetning har økt jevnt de tre 

siste årene. Mens 34 prosent av bedriftene opplevde en omsetningsnedgang i 1. tertial i 2014, var 

denne andelen økt til 53 prosent i 1. tertial 2016. Det er dermed et mindre flertall av bedriftene som 

opplever omsetningsnedgang i 1. tertial 2016 (figur 2). 

 

Figur 2: Andel bedrifter (i prosent) med økt eller redusert omsetning i 1. tertial 

 

Gjennomsnittlig omsetning per bedrift flatet ut på rundt 3,5 mill. kroner i 1. tertial 2016 

sammenlignet med 1. tertial 2015. I 2014 og 2015 hadde bedriftene en gjennomsnittlig 

omsetningsøkning på hhv. 6 og 5 prosent i 1. tertial. Sett i lys av dette er utviklingen i 2016 noe 

svakere.  

 
Figur 3: Gjennomsnittlig omsetning (kr) og prosentvis endring i omsetning fra 1. tertial året før. 
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Resultat- og kostnadsutvikling 
Driftsinntektene økte i gjennomsnitt med om lag 11 prosent fra 1. tertial 2013 til 1. tertial 2016. 

Varekostnaden økte noe mer enn inntektsveksten (17 prosent), mens lønnsveksten var på nivå med 

inntektsveksten  (11 prosent). Lavest var veksten i andre driftskostnader (9 prosent), men fram til 

2015 var det nettopp andre driftskostnader som økte mest (15 prosent), slik at selskapene ser ut til å 

ha foretatt en markant reduksjon i disse kostnadene fra 2015 til 2016. 

 

Figur 4: Endringer i inntekter og kostnader. Endring fra 1. tertial 2013 (2013=100) 

Driftsresultatet i prosent av driftsinntektene (også kalt driftsmargin) var i gjennomsnitt 1 prosent i 1. 

tertial 2016. Dette er på om lag samme nivå som i fjor da bedriftene i gjennomsnitt lå rundt 0 

prosent. I 2014 var situasjonen noe bedre med et driftsresultat på 3 prosent.  

Kostnadene målt i prosent av driftsinntektene har holdt seg relativt stabilt de tre siste årene (figur 5). 

Varekostnad og lønnskostnad ligger på rundt 35-37 prosent av driftsinntektene i 1. tertial, mens 

andre driftskostnader utgjør 26-28 prosent i gjennomsnitt.  

 
Figur 5:Varekostnad, Lønnskostnad, andre driftskostnader og driftsresultat målt i prosent av 

driftsinntekter (=100 prosent) 
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Flere bedrifter med negative resultater 
At flere bedrifter opplever sviktende omsetning ser ut til å ha innvirkning på resultatene for en del av 

bedriftene. Dvs. at de ikke klarer å redusere kostnadsnivået i takt med fallende inntekter. I 1. tertial i 

år er 43 prosent som kan vise til et positivt driftsresultat, sammenlignet med 49 prosent i 2015 og 54 

prosent i 2014 (figur 6).  

Andelen bedrifter med negativt driftsresultat er langt høyere i 1. tertial enn på årsbasis. Dette 

skyldes sesongvariasjoner. Normalt er det 20-25 prosent av bedriftene som har negativt driftsresultat 

året sett under ett. 

 

 

Figur 6: Andel bedrifter (i prosent) med positivt og negativt driftsresultat i 1. tertial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% 52% 

43% 

46% 48% 57% 

2014 2015 2016

Driftsresultat per 1. tertial 

Negativt driftsresultat

Positivt driftsresultat



 
6 Tveit Næringsbarometer 

Fortsatt investeringslyst 
Andelen bedrifter som har foretatt investeringer i 1. tertial ser ut til å ligge forholdsvis stabilt på 

rundt 40 prosent. Beløpene det investeres for viser heller ikke noen signifikant nedgang annet enn 

naturlige svingninger mellom årene.  

 

 

Figur 7: Andel bedrifter (i prosent) som har foretatt investeringer i 1. tertial. 

Leasing er blitt en utbredt måte for å finansiere anleggsmidler som bl.a. maskiner og utstyr. Dersom 

en bedrift leaser en maskin i stedet for å kjøpe den (investere) vil dette framkomme som en 

driftskostnad i regnskapet til bedriften (og ikke som en investeringskostnad).  Nærmere 85 prosent 

av bedriftene i utvalget har inngått leasingavtaler, og denne andelen har vært stabil de siste tre 

årene. Leasingkostnadene har imidlertid økt de siste årene med hhv. 9 og 15 prosent i 1. tertial i 2014 

og 2015, mens den har flatet ut i 2016. Det kan være et signal på at investeringsbehovet har flatet 

noe ut. 
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